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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.1.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan

organisasi, karena manusia menjadi perencanaan, pelaku, dan penentu

terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif

karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggih. Alat-alat

canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, jika

peran karyawan tidak diikutsertakan. Manajemen sumber daya manusia (MSDM)

menjadi bagian dari manajemen yang fokus pada peranan pengaturan manusia

dalam mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan. Manajemen sumber daya

manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur

hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu

secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai

tujuan bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. Agar

penelitian mengenal Manajemen Sumber Daya Manusia lebih jelas makan

dibawah ini beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli:

Menurut Sedarmayanti (2015:13) menyatakan bahwa:”

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah kebijakan dan praktik

menentukan aspek “manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi

manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan

penilaian.”

Menurut Hasibuan (2014:10) menjelaskan:

“Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan

peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan

perusahaan, karyawan, dan masyarakat.”
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Menurut Rivai (2013:6) menyatakan bahwa:

“Sumber daya manusia adalah seorang yang siap, mau dan mampu memberi

sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Selain itu sumber daya manusia

merupakan salah satu unsur masukan (input) yang bersama unsur lainnya seperti

modal, bahan, mesin dan metode/teknologi diubah menjadi proses manajemen

menjadi keluaran (output) berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan

perusahaan.”

Beberapa definisi menurut para ahli diatas dapat ditunjukkan bahwa

Manajemen Sumber Daya Manusia itu aspek manusia yang harus memperhatikan

orang-orang yang berada dalam organisasi karena mempunyai peranan penting

dalam suatu perusahaan agar dapat menunjang aktifitas organisasi dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.1.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan,

kompensasi, pengintegrasian, pemelihaan, kedisiplinan dan pemberhentian.

Menurut Hasibuan (2014:21), fungsi manajemen sumber daya manusia

diantaranya:

1. Perencanaan

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga

kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan

dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan

menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan,

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisplinan, dan

pemberhentian karyawan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi

wewenang, integrasi, dan koordinasi, dalam bagan organisasi. Organisasi
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hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang

baik akan membantu terwujudnya bantuan secara efektif.

3. Pengarahan

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan

mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

4. Pengendalian

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua

karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai

dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan

tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan

meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerja sama, pelaksaan,

pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.

5. Pengadaan

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan,

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan

kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya

tujuan.

6. Pengembangan

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan

teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan

pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan

kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan.

7. Kompensasi

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct)

dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai

imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi

adalah adil dan layak.
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8. Pengintegrasian

Integration adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan

dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling

menguntungkan.

9. Pemeliharaan

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka

tetap mau bekerja sampai pension. Pemeliharaan yang baik dilakukan

dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan kegiatan besar

karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsisten.

10. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujudnya

tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk

mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial.

11. Pemberhentian

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang

dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan

karyawan.

2.1.2 Kompensasi

2.1.2.1 Pengertian Kompensasi

Kompensasi adalah upah atas jasa-jasa karyawan terhadap perusahaan,

upah menjadi sangat penting dan sensitif karena menyangkut status sosial

karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Menurut Khair (2017:4) menyatakan bahwa:

“Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai

balas jasa atas pekerjaan mereka. Kompensasi ditinjau dari sudut pandang

perusahaan merupakan unsur biaya yang dapat mempengaruhi biaya operasional

perusahaan, proses rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia.”
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Menurut Hasibuan (2012:46) menyatakan bahwa:

“Kompensasi adalah suatu pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau

tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan

kepada perusahaan”

Menurut Marwansyah (2014:269) adalah berikut :

1. Keseluruhan imbalan yang diberikan kepada para karyawan sebagai

balasan atas jasa /kontribusi mereka terhadap organisasi.

2. Sesuatu yang diterima oleh seorang karyawan sebagai balasan atas karya

yang diberikannya kepada organisasi.

3. Pembayaran kepada seorang karyawan sebagai balasan atas kontribusinya

kepada organisasi.

4. Pembayaran yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada

seorang karyawan sebagai balasan atas jasa yang diberikannya kepada organisasi

atau perusahaan

5. Penghargaan atau imbalan langsung maupun tidak langsung, financial

maupun non-finansial yang adil dan layak kepada karyawan, sebagai balasan atas

kontribusi/jasanya terhadap pecapaian tujuan organisasi.

Beberapa definisi menurut para ahli diatas dapat ditunjukkan bahwa upah

yang diterima oleh para karyawan merupakan suatu penerimaan yang berfungsi

sebagai jaminan kehidupan yang layak dan dinilai dalam bentuk uang serta

tambahan-tambahan lainnya jumlah serta pemabayarannya dilakukan sesuai

dengan perjanjian kedua belah pihak.

2.1.2.2 Tujuan Kompensasi

Kompensasi menurut Hasibuan (2011:121-122) mempunyai tujuan

sebagai berikut:

1) Ikatan Kerja Sama

Dengan pemberian kompensasi maka terjalinlah ikatan kerja sama formal

antara majikan dengan karyawan, dimana karyawan harus mengerjakan

tugas-tugasnya dengan baik, sedang pengusaha/majikan wajib

membayarkan kompensasi itu sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
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2) Kepuasan Kerja

Dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan

fisik, status, sosial dari egoistiknya, sehingga ia memperoleh kepuasan

kerja dari jabatannya itu.

3) Pengadaan Efektif

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, maka pengadaan

karyawan yang qualified untuk perusahaan itu akan lebih mudah.

4) Motivasi

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah

memotivasi bawahannya.

5) Stabilitas Karyawan

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eskternal

konsistensi yang kompentatif 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 peraturanperaturan

yang berlaku.

7) Pengaruh Serikat Buruh

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat

dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.

8) Pengaruh Pemerintah

Jika program kompensasi itu sesuai dengan Undang-Undang perburuhan

yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerinyah

dapat dihindarkan.

2.1.2.3 Jenis Kompensasi

Menurut Sutrisno (2009:184) menyatakan jenis kompensasi adalah

sebagai berikut:
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1. Gaji

Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam. Upah merupakan

basis bayaran yang kerapkali digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan

pemeliharaan. Gaji umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan,

bulanan atau tahunan.

2. Insentif

Insentif merupakan tambahan kompensasi diatas atau diluar gaji atau upah

yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan.

3. Tunjangan

Contoh-contoh tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa, liburan yang

ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan lainnya yang

berkaitan dengan hubungan kepegawaian.

4. Fasilitas

Contoh-contoh fasilitas adalah kenikmatan/fasilitas seperti mobil

perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, atau akses ke

pesawat perusahaan yang diperoleh karyawan. Fasilitas dapat mewakili

jumlah substansial dari kompensasi, terutama bagi eksekutif yang dibayar

mahal.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas lebih dalam salah satu dari

jenis kompensasi diatas yaitu Insentif sesuai dengan pokok masalah yang ada

dalam perusahaan yang dapat berpengaruh kepada disiplin kerja karyawan di

perusahaan PT. Mandala Multifinance Tbk. Cabang Bandung.

2.1.3 Insentif

2.1.3.1 Pengertian Insentif

Menurut Hasibuan (2013:118), menyatakan pengertian insentif adalah

sebagai berikut:

“Insentif adalah tambaham balas jasa yang diberikana kepada karyawan

tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Upah insentif ini

merupakan alat yang dipergunakan pendukung prinsip adil dalam

pemberian kompensasi.”



17

Menurut Mangkunegara (2011:89) menyatakan pengertian insentif

adalah sebagai berikut:

“Insentif adalah suatu bentuk uang yang diberikan oleh pihak pemimpin

organisasi kepada karyawan agar mereka bekerja dengan motivasi yang

tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi sebagai

pengakuan prestasi kerja dan kontribusi karyawan kepada organisasi.”

Menurut Justin T Sirait (2006:200) menyatakan pengertian insentif

adalah sebagai berikut:

“Insentif merupakan sesuatu yang mendorong atau mempunyai

kecenderungan merangsang suatu kegiatan. Insentif adalah motif-motif

dan imbalan-imbalan yang dibentuk untuk memperbaiki produksi.”

Definisi diatas dapat ditunjukkan bahwa insentif merupakan penghargaan

atau imbalan balas jasa yang diberikan kepada para karyawan atas kinerjanya

yang melebihi standar. Pemberian insentif juga diharapkan dapat memotivasi

dalam mencapai tujuan perusahaan.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Insentif

Insentif yang berarti penghargaan atau ganjaran ternyata tidak sekedar

berbentuk upah atau gaji atas pengangkatannya sebagai tenaga kerja sebuah

perusahaan. Jenis-jenis insentif dalam suatu perusahaan/instansi, harus dituangkan

secara jelas sehingga dapat diketahui oleh pegawai dan oleh perusahaan tersebut

dapat dijadikan kontribusi yang baik untuk dapat menambah gairah kerja bagi

pegawai yang bersangkutan. Menurut Hadari (2011:317), penghargaan atau

ganjaran sebagai insentif dibedakan dalam beberapa jenis sebagai berikut:

1) Kompensasi atau insentif total

Keseluruhan penghargaan atau ganjaran yang diterima oleh seseorang

tenaga kerja untuk seluruh pekerjaannya yang dilakukannya sebagai

kontribusi padapencapaian tujuan organisasinya.

2) Kompensasi khusus

Penghasilan tambahan yang diberikan kepada tenaga kerja dengan status

tertentu dalam perusahaan.
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Menurut Sondang P. (2010:268), jenis insentif digolongkan menjadi dua

kelompok, antara lain:

1. Rencana insentif individu

2. Rencana insentif kelompok.

Penggolongan insentif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rencana insentif individu, yang termasuk dalam kelompok Insentif individu

adalah:

a. Piece work (upah per output) adalah teknik yang digunakan untuk

mendorong kinerja kerja pegawai berdasarkan hasil pekerjaan pegawai

yang dinyatakan dalam jumlah unit produksi.

b. Production bonuss (bonus produksi) adalah insentif yang diberikan kepada

pegawai yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga tingkat produksi

yang baku terlampaui.

c. Commisions (komisi) adalah bonus yang diterima karena berhasil

melaksanakan tugas dan sering diterapkan oleh tenaga-tenaga penjualan.

d. Executifes incentives (insentif eksekutif) adalah insentif yang diberikan

kepada pegawai khususnya manajer atau pegawai yang memiliki

kedudukan tinggi dalam suatu perusahaan, misalnya untuk membayar

cicilan rumah, kendaraan bermotor atau biaya pendidikan anak.

e. Maturity curve (kurva “kematangan”) adalah diberikan kepada tenaga

kerja, yang karena masa kerja dan golongan pangkat serta gaji tidak bisa

mencapai pangkat dan penghasilan yang lebih tinggi lagi, misalnya dalam

bentuk penelitian ilmiah atau dalam bentuk beban mengajar yang lebih

besar dan sebagainya.

2. Rencana insentif kelompok

Insentif kelompok merupakan penghargaan yang diberikan atas

keberhasilan kolektif dan merupakan kenyataan bahwa dalam banyak organisasi,

prestasi kerja bukan karena keberhasilan individual melainkan karena

keberhasilan suatu kelompok kerja yang mampu bekerja sebagai suatu tim.
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2.1.3.3 Tujuan Pemberian Insentif

Tujuan pemberian insentif dimaksudkan agar kebutuhan materi pegawai

terpenuhi, dengan terpenuhinya kebutuhan materi itu diharapkan pegawai dapat

bekerja lebih baik, cepat dan sesuai dengan standar perusahaan sehingga output

yang dihasilkan dapat meningkat daripada input dan akhirnya kinerja pegawai

dapat meningkat.

Menurut Yani (2012: 268) pemberian insentif memiliki tujuan-tujuan

tertentu, yaitu:

1) Untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah berprestasi

2) Untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan

3) Untuk menjamin bahwa karyawan akan menyerahkan usahanya untuk

mencapai tujuan organisasi atau perusahaan

4) Untuk mengukur usaha karyawan melalu kinerjanya

5) Untuk meningkatkan produktivitas kerja individu maupun kelompok

Menurut Sutrisno Edy (2011:188-189) tujuan diberikannya insentif

adalah sebagai berikut:

a. Menghargai prestasi kerja.

b. Menjamin keadilan.

c. Mempertahankan karyawan.

d. Memperoleh karyawan yang bermutu.

e. Pengendalian biaya.

f. Memenuhi peraturan.

Menurut Panggabean (2010:93) menjelaskan tujuan pemberian insentif

adalah sebagai berikut: “Tujuan insentif adalah memberikan tanggungjawab dan

dorongan kepada karyawan. Insentif menjamin bahwa karyawan akan

mengerahkan usahanya untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan

produktivitas kerja individu maupun kelompok.”

Jadi pemberian insentif merupakan sarana motivasi yang dapat

merangsang ataupun mendorong pegawai agar dalam diri mereka timbul semangat

yang lebih besar untuk berprestasi bagi peningkatan kinerja individu untuk

mencapai tujuan organisasi.
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2.1.3.4 Sistem Pemberian Insentif

Sifat dasar sistem pengupahan insentif dalam suatu perusahaan dituangkan

secara jelas dan sederhana berdasarkan ketentuan standar kerja. Beberapa sifat

dasar dalam sistem pengupahan insentif menurut Diviani (2015), adalah sebagai

berikut:

1. Pembayaran agar diupayakan cukup sederhana, sehingga mudah

dimengerti dan dihitung oleh karyawan yang bersangkutan sendiri.

2. Upah insentif yang diterima benar-benar dapat menaikkan motivasi kerja

meningkat.

3. Pelaksanan pengupahan insentif hendaknya cukup cepat, sehingga

karyawan yang berprestasi lebih tersebut cukup cepat pula merasakan nikmatnya

orang berprestasi lebih.

4. Penentuan standar kerja ataupun standar produksi hendaknya secermat

mungkin, dalam arti: tidak terlalu tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh umum

karyawan, atau tidak terlalu rendah, sehingga tidak terlalu mudah dicapai

karyawan.

5. Besarnya upah normal dengan standar kerja per jam hendaknya cukup

merangsang pekerjaan atau karyawan untuk bekerja lebih giat. Berdasarkan

pendapat di atas maka jelaslah bahwa pemberian insentif harus dilaksanakan

secara jelas dan sederhana untuk mempermudah perhitungan setiap pegawainya,

agar dapat menambah peningkatan kinerja bagi setiap pegawai.

2.1.3.5 Indikator Insentif

Indikator yang harus diperhitungkan dalam menetapkan tingkat insentif,

agar dirasakan sebagai indikator yang meningkatkan produktivitas kerja. Indikator

tersebut akan menentukan juga tingkat insentif yang kompetitif. Indikator yang

mempengaruhi tingkat insentif menurut Jiwo Wungsu dan Hartono Broto

Harjoso (2003:101) adalah :

1. Bonus

Bonus itu merupakan program yang tetap yang sudah terencana di dalam

perusahaan. Bonus itu diberikan jika seorang karyawan sudah
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mengerjakan tugasnya dapat melampaui target yang sudah ditentukan. Hal

ini terlaksana berulang kali dan itu merupakan suatu prestasi.

2. Pemberian Penghargaan

Penghargaan diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang berjasa dan

berprestasi.

3. Tunjangan Lembur

Insentif yang diberikan perusahaan kepada pekerja atas kerja lembur,

besarnya upah lembur merupakan salah satu pendorong bagi pekerja untuk

giat bekerja, karena upah lembur yang tinggi akan meningkatkan

produktivitas karyawan dan mempertahankan karyawan yang berprestasi

untuk tetap berada di dalam perusahaan.

4. Jaminan Kesehatan

Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan bagi karyawan serta

keluarganya dengan cara tersedianya poliklinik.

2.1.4 Motivasi Kerja

2.1.4.1 Pengertian Motivasi Kerja

Dalam bukunya Robbins (2008: 222), mengemukakan motivasi sebagai

proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk

mencapai tujuannya.

Menurut Kadarisma (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 diberikan kepadanya.

Menurut Hasibuan (2012: 141), Motivasi mempersoalkan bagaimana

caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara

produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Motivasi adalah kondisi yang menggerakan karyawan agar mampu mencapai

tujuan dari motifnya (Mangkunegara, 2007: 93).

Menurut Saydam dalam Kadarisma (2012: 276), pengertian motivasi

dalam kehidupan sehari-hari diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian
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dorongan atau rangsangan kepada para karyawan sehingga mereka bersedia

bekerja dengan rela tanpa dipaksa.

Definisi diatas dapat ditunjukkan bahwa motivasi merupakan kegiatan atau

cara untuk mendorong atau memotivasi gejolak dalam diri manusia agar mau

berperilaku, bekerja secara optimal untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan yang

telah ditentukan.

2.1.4.2 Jenis-jenis Motivasi Kerja

Menurut Hasibuan (2012: 150), Mengatakan bawah jenis-jenis motivasi

adalah sebagai berikut:

1) Motivasi Positif

Motivasi positif maksudnya manajer memotivasi (merangsang) bawahan dengan

memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar.

Denagn motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkat karena

umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja.

2) Motivasi Negatif

Motivasi negatif maksudnya manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka

akan mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif ini semangat bekerja bawahan

dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi

untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik.

2.1.4.3 Teori Motivasi Kerja

Terdapat beberapa teori yang mengemukakan tentang motivasi dalam

Sutrisno (2013:121). Beberapa teori tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Teori Kepuasan

Teori ini mendasarkan pendekatannya atas faktor-faktor kebutuhan dan

kepuasan individu yang menyebabkannya bertindak dan berperilaku dengan cara

tertentu. Beberapa teori kepuasan antara lain sebagai berikut:

1) Teori Motivasi Konvensional

Teori ini dipelopori oleh F. W. Taylor yang memfokuskan pada anggapan

bahwa keinginan untuk pemenuhan kebutuhannya merupakan penyebab
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orang mau bekerja keras. Seseorang akan mau berbuat atau tidak berbuat

didorong oleh ada atau tidak adanya imbalan yang akan diperoleh yang

bersangkutan.

2) Teori Hierarki

Teori ini dipelopori oleh Maslow yang mengemukakan bahwa kebutuhan

manusia dapat diklasifikasikan ke dalam lima hierarki kebutuhan sebagai

berikut:

a. Kebutuhan fisiologis (physiological) merupakan kebutuhan berupa

makan, minum, perumahan, dan pakaian.

b. Kebutuhan rasa aman (safety) merupakan kebutuhan akan rasa aman

dan keselamatan.

c. Kebutuhan hubungan sosial (affiliation) merupakan kebutuhan untuk

bersosialisasi dengan orang lain.

d. Kebutuhan pengakuan (esteem) merupakan kebutuhan akan

penghargaan prestise diri.

e. Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization) merupakan kebutuhan

puncak yang menyebabkan seseorang bertindak bukan atas dorongan

orang lain, tetapi karena kesadaran dan keinginan diri sendiri.

3) Teori Motivasi Prestasi

Teori ini dipelopori oleh David McClelland, yaitu:

a. Need for achievement adalah kebutuhan untuk mencapai sukses, yang

diukur berdasarkan standar kesempurnaan dalam diri seseorang.

b. Need for affiliation adalah kebutuhan akan kehangatan dan sokongan

dalam hubungannya dengan orang lain.

c. Need for power adalah kebutuhan untuk menguasai dan memengaruhi

terhadap orang lain.

4) Teori Model dan Faktor

Teori dua faktor yang mempengaruhi kondisi pekerjaan seseorang, yaitu:

a. Faktor pemeliharaan (maintenance factor) berkaitan dengan pemenuhan

kebutuhan untuk memelihara keberadaan karyawan sebagai manusia,

pemeliharaan ketentraman, dan kesehatan.
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b. Faktor motivasi (motivation factor) merupakan pendorong seseorang

untuk berprestasi yang bersumber dari dalam diri (intrinsik) antara lain

kepuasan kerja, prestasi yang diraih, peluang untuk maju, pengakuan orang

lain, kemungkinan pengembangan karier, dan tanggung jawab.

5) Teori ERG

Teori ini dipelopori oleh Clayton P. Alderfer dengan nama teori ERG

(Existence, Relatedness, Growth). Terdapat tiga macam kebutuhan dalam

teori ini, yaitu:

a. Existence (Keberadaan) merupakan kebutuhan untuk terpenuhi atau

terpeliharanya keberadaan seseorang di tengah masyarakat atau

perusahaan yang meliputi kebutuhan psikologi dan rasa aman.

b. Relatedness (Kekerabatan) merupakan keterkaitan antara seseorang

dengan lingkungan sosial sekitarnya.

c. Growth (Pertumbuhan) merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan

pengembangan potensi diri seseorang, seperti pertumbuhan kreativitas dan

pribadi.

6) Teori X dan Y

Teori X didasarkan pada pola pikir konvensional yang ortodoks, dan

menyorot sosok negatif perilaku manusia, yaitu:

a. Malas dan tidak suka bekerja.

b. Kurang bisa bekerja keras, menghindar dari tanggung jawab.

c. Mementingkan diri sendiri, dan tidak mau peduli pada orang lain, karena

itu bekerja lebih suka dituntun dan diawasi.

d. Kurang suka menerima perubahan, dan ingin tetap seperti yang dahulu.

Empat asumsi positif yang disebut sebagai teori Y, yaitu:

a. Rajin, aktif, dan mau mencapai prestasi bila kondisi konduktif.

b. Dapat bekerja produktif, perlu diberi motivasi.

c. Selalu ingin perubahan dan merasa jemu pada hal-hal yang monoton.

d. Dapat berkembang bila diberi kesempatan yang lebih besar.
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2. Teori Motivasi Proses

Teori-teori proses memusatkan perhatiannya pada bagaimana motivasi

terjadi (Sutrisno, 2013:140), dan terdapat tiga teori motivasi proses yang dikenal,

yaitu:

1) Teori Harapan (Expectary Theory)

Teori harapan mengandung tiga hal, yaitu:

a. Teori ini menekankan imbalan.

b. Para pimpinan harus memperhitungkan daya tarik imbalan yang

memerlukan pemahaman dan pengetahuan tentang nilai apa yang

diberikan oleh karyawan pada imbalan yang diterima.

c. Teori ini menyangkut harapan karyawan mengenai prestasi kerja,

imbalan dan hasil pemuasan tujuan individu.

2) Teori Keadilan (Equity Theory)

Teori ini menekankan bahwa ego manusia selalu mendambakan keadilan

dalam pemberian hadiah maupun hukuman terhadap setiap perilaku yang

relatif sama. Bagaimana perilaku bawahan dinilai oleh atasan akan

mempengaruhi semangat kerja mereka. Keadilan merupakan daya

penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. Penilaian dan

pengakuan mengenai perilaku bawahan harus dilakukan secara objektif,

bukan atas dasar suka atau tidak suka.

3) Teori Pengukuhan (Reinforcement Theory)

Teori pengukuhan didasarkan atas hubungan sebab akibat perilaku dengan

pemberian kompensasi. Promosi bergantung pada prestasi yang selalu

dapat dipertahankan. Bonus kelompok bergantung pada tingkat produksi

kelompok itu. Sifat ketergantungan tersebut bertautan dengan hubungan

antara perilaku dan kejadian yang mengikuti perilaku itu.
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2.1.4.4 Tujuan Motivasi Kerja

Pada hakekatnya pemberian motivasi kepada karyawan mempunyai tujuan

yang dapat meningkatkan berbagai hal, menurut Hasibuan (2012:146) tujuan

pemberian motivasi kepada karyawan yaitu:

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan.

2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan.

3. Mempertahankan kestabilan kerja karyawan.

4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan.

5. Mengefektifkan pengadaan karyawan.

6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.

7. Meningkatkan loyalitas, kreatifitas dan partisipasi karyawan.

8. Meningkatkan kesejahteraan karyawan.

9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya.

10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku.

2.1.4.5 Indikator Motivasi Kerja

Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator motivasi menurut

Sedarmayanti (2012:233-239), yaitu :

1. Gaji

Gaji merupakan faktor penting untuk memenuhi kebutuhan, selain

berfungsi memenuhi kebutuhan pokok bagi setiap pegawai juga dimaksud untuk

menjadi daya dorong agar dapat bekerja dengan penuh semangat.

2. Kebijakan dan Administrasi

Keterpaduan antara pimpinan dan bawahan sebagai suatu keutuhan atau

totalitas sistem merupakan faktor yang sangat penting untuk menjamin

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan

komunikasi dua arah akan terjadi komunikasi antar pribadi sehingga berbagai

kebijakan yang diambil dalam organisasi bukan hanya merupakan keinginan dari

pimpinan saja tetapi merupakan kesepakatan dari semua anggota organisasi.

Melalui partisipasi, para pegawai akan mampu mengumpulkan informasi,

pengetahuan, kekuatan dan kreativitas untuk memecahkan persoalan.
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3. Hubungan kerja

Untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, haruslah didukung oleh

suasana dan hubungan kerja yang harmonis, yaitu terciptanya hubungan yang

akrab, penuh kekeluargaan dan saling mendukung baik hubungan dengan atasan

ataupun antar sesama pegawai.

4. Peluang untuk maju

Peluang untuk maju (advance) merupakan pengembangan potensi diri

seorang pegawai dalam melakukan pekerjaan, setiap pegawai tentunya

menghendaki adanya kemajuan atau perubahan dalam pekerjaannya yang tidak

hanya dalam hal jenis pekerjaan yang berbeda atau bervariasi, tetapi juga posisi

yang lebih baik. Setiap pegawai menginginkan adanya promosi ke jenjang yang

lebih tinggi, mendapatkan peluang untuk meningkatkan pengalamannya dalam

bekerja. Peluang bagi pengembangan potensi diri akan menjadi motivasi yang

kuat bagi pegawai untuk bekerja lebih baik.

2.1.5 Disiplin Kerja

2.1.5.1 Pengertian Disiplin Kerja

Kata disiplin berasal dari bahasa latin “discipline” yang berarti “latihan

atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat”. Hal ini

menekankan pada bantuan kepada karyawan untuk mengembangankan sikap yang

layak terhadap pekerjaannya. Disiplin merupakan suatu kekuatan yang

berkembang di dalam tubuh pekerja sendiri yang menyebab dia dapat

menyesuaikan diri dengan sukarela kepada keputusan-keputusan, peraturan-

peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan tingkah laku.

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang

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

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

karna itu, setiap manajer selalu berusaha agar para bawahannya mempunyai

disiplin yang baik. Seorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinanya jika

para bawahannya berdisiplin baik. Untuk memelihara dan meningkatkan
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kedisiplinan yang baik adalah hal yang sulit karena banyak faktor yang

mempengaruhinya.

Menurut Rivai dan Jauvani (2013:825) menyatakan bahwa:

“Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu

perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan

seseorang untuk mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial

yang berlaku”.

Menurut Sondang P. Siagian (2014:305) menyatakan bahwa :

“Disiplin kerja adalah suatu bentuk peraturan pelatihan yang berusaha

memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan sehingga

para karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara teratur dengan

para karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya”.

Menurut Sutrisno (2016:86) mengemukakan bahwa :

“Disiplin kerja adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi

dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya”.

Definisi diatas dapat ditunjukkan bahwa disiplin kerja merupakan sikap

atau tingkah laku yang menunjukan kesediaan dan ketaatan seseorang atau

sekelompok orang terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau

organisasinya baik yang tertulis maupun tidak tertulis sehingga diharapkan dapat

meningkatkan kesadaran dan kesediaannya untuk mentaati semua peraturan agar

pekerjaan yang dilakukan efektif dan efisien.

2.1.5.2 Jenis-jenis Disiplin Kerja

Menurut Mangkunegara (2014) ada 2 macam bentuk disiplin kerja, yaitu

disiplin preventif dan disiplin korektif.

a. Disiplin Preventif

Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai

mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah

digariskan oleh perusahaan. Tujuan dasarnya adalah menggerakkan

pegawai berdisiplin diri. Dengan cara preventif, pegawai dapat
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memelihara dirinya terhadap peraturan-peraturan yang ada dalam

organisasi.

Disiplin preventif merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan

kebutuhan kerja untuk semua bagian sistem yang ada dalam organisasi.

Jika sistem organisasi baik, maka diharapkan akan lebih mudah

menggerakkan disiplin kerja.

b. Disiplin Korektif

Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam

menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi

peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Pada

disiplin korektif, pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi

yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi

adalah untuk memperbaiki pegawai yang melanggar, memelihara

peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran kepada karyawan yang

melanggar.

2.1.5.3 Pendekatan Disiplin Kerja

Ada tiga pendekatan displin kerja menurut Mangkunegara (2014) yaitu

pendekatan disiplin modern, disiplin dengan tradisi dan disiplin bertujuan.

a. Pendekatan Disiplin Modern

Pendekatan disiplin modern yaitu mempertemukan sejumlah keperluan

atau kebutuhan baru diluar hukuman. Pendekatan itu berasumsi:

a) Disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan bentuk

hukuman secara fisik.

b) Melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses hokum

yang berlaku.

c) Keputusan-keputusan yang semaunya terhadap kesalahan atau

prasangka harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan

dengan mendapatkan fakta-fakta.

d) Melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah pihak

terhadap kasus disiplin.
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b. Pendekatan Disiplin dengan Tradisi

Pendekatan disiplin dengan tradisi, yaitu pendekatan disiplin dengan cara

memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi:

a) Disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan, dan tidak pernah ada

peninjauan kembali bila telah diputuskan.

b) Disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran, pelaksanaanya harus

disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.

c) Pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran pelanggar maupun

kepada pegawai lainnya.

d) Peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman yang lebih

keras.

e) Pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggar kedua kalinya

harus diberikan hukuman yang lebih berat.

c. Pendekatan Disiplin

Pendekatan disiplin bertujuan:

a) Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua pegawai.

b) Disiplin bukanlah suatu hukuman, tetapi merupakan pembentukan

perilaku.

c) Disiplin ditunjukan untuk perubahan perilaku yang lebih baik.

d) Disiplin pegawai bertujuan agar pegawai bertanggung jawab terhadap

perbuatannya.

2.1.5.4 Pelaksanaan Disiplin Kerja

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

peraturan yang akan berkaitan dengan disiplin antara lain:

a. Peraturan jam masuk, pulang, dan jam istirahat.

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

c. Peraturan cara-cara melakukan pekerjaan dan berhubungan dengan unit

kerja lain.

d. Peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak oleh dilakukan oleh

para pegawai selama dalam organisasi dan sebagainya.
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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).

2.1.5.5 Sanksi Pelanggaran Disiplin

Rivai (dalam Sinambela 2016:353) mengatakan bahwa, pelanggaran

kerja adalah setiap ucapan, tulisan, perbuatan seorang pegawai yang melanggar

peraturan disiplin yang telah diatur oleh pimpinan. Sedangkan sanksi pelanggaran

kerja adalah hukuman disiplin yang telah diatur pimpinan organisasi. Selanjutnya,

dikemukakan bahwa terdapat beberapa tingkat dan jenis pelanggaran kerja yang

umumnya berlaku dalam suatu organisasi.

1. Sanksi pelanggaran ringan, dengan jenis: teguran lisan, teguran tertulis,

dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Sanksi pelanggaran sedang, dengan jenis: penundaan kenaikan gaji,

penurunan gaji, dan penundaan kenaikan pangkat.

3. Sanksi pelanggaran berat, dengan jenis: penurunan pangkat, pembebasan

dari jabatan, dan pemberhentian atau pemecatan.

2.1.5.6 Indikator Disiplin Kerja

Menurut Saydam (2012:284) indikator-indikator dari disiplin kerja

sebagai berikut :

1. Kehadiran

Setiap karyawan wajib datang dan meninggalkan tempat, tugas tepat pada

waktunya, memberitahukan apabila meninggalkan tugas dengan alasan
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yang bisa diterima, konsisten terhadap waktu kehadiran ketepatan waktu

dalam menyelesaikan tugas

2. Tanggung jawab atas pekerjaan.

Karyawan harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya.

Apabila semua karyawan mempunyai tanggung jawab terhadap

pekerjaannya maka ia telah melakukan disiplin.

3. Pelaksanaan supervisi oleh atasan.

Adanya pelaksanaan supervisi oleh atasan bertujuan agar karyawan dapat

patuh atau mengikuti apa yang diberikan oleh atasan dalam perusahaan

agar dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik.

4. Rendahnya tingkat konflik dalam organisasi.

Kondisi kerja yang nyaman, aman, dan tenang serta didukung oleh

peralatan kerja yang memadai tentu akan membuat pegawai betah dan

fokus dalam bekerja. Dengan kondisi kerja yang nyaman, pegawai akan

merasa aman dan produktif dalam bekerja sehari-hari. Lingkungan dfisik

dimana individu bekerja mempunyai pengaruh pada jam kerja maupun

sikap mereka terhadap pekerjaan itu sendiri.

5. Penggunaan jam kerja yang efektif.

Tidak semata-mata patuh dan taat terhadap peraturan mengenai jam kerja,

tetapi datang dan pulang sesuai jadwal serta penggunaan jam kerja dengan

efektif tidak berleha-leha saat mengerjakan tugas dan tidak mencuri-curi

waktu ataupun mangkir ketika bekerja.
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2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti Judul
Peneliti

Hasil Penelitian Kesimpulan

1. Rizca Amalia1

Adman2

(2017:173)
Universitas
Pendidikan
Indonesia

(Jurnal
Manajerial.
ISSN 1412-
6613. E-ISSN
2527-4570.
(2017:173))

Pengaruh
Insentif
Terhadap
Disiplin
Kerja
Pegawai
Dinas
Tenaga
Kerja
Kabupaten
Bandung.

Berdasarkan hasil
penelitian ini
diperoleh informasi
bahwa insentif dan
disiplin kerja Dinas
Tenaga Kerja
Kabupaten Bandung
berada pada kategori
cukup/sedang. Dari
hasil uji hipotesis
diperoleh bahwa
efektivitas insentif
memiliki pengaruh
positif dan signifikan
terhadap disiplin kerja.
Namun demikian,
disiplin kerja pegawai
Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bandung
tidak hanya
dipengaruhi oleh
insentif saja,
melainkan ada faktor
lainnya yang juga
berpengaruh, tetapi
tidak dikaji dalam
penelitian ini.

Tujuan dalam penelitian
ini adalah untuk
memperoleh gambaran
efektivitas insentif,
gambaran mengenai
tingkat disiplin kerja
pegawai dan untuk
mengetahui seberapa
besar pengaruh insentif
terhadap disiplin kerja
pegawai Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten
Bandung. Metode
penelitian yang
digunakan dalam
penelitian ini adalah
metode survei
eksplanasi dengan
menggunakan teknik
analisis data deskriptif
inferensial, adapun
teknik pengumpulan
data dilakukan dengan
cara penyebaran angket
dengan menggunakan
skala likert, yang
dikumpulkan dari
responden dengan
ukuran populasi 54
orang pegawai Dinas
Tenaga Kerja
Kabupaten Bandung.
Analisis data yang
digunakan dalam
penelitian ini adalah
regresi sederhana.
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2. Dhineu
Herawati
Sejati1, Aan
Komariah2,
Abu Bakar3

(2017)
Universitas
Pendidikan
Indonesia

(Jurnal
ADPEND
(2017))

Pengaruh
Insentif
Terhadap
Disiplin
Kerja
Pegawai
Negeri Sipil
Di PPPPTK
TK Dan
PLB
Bandung.

Berdasarkan hasil
penelitian ini
diperoleh tingkat
hubungan fungsional
antara variabel X
(Insentif) dan variabel
Y (Disiplin erja)
diperoleh persamaan
regresi = 4,162 +
0,493 X. Dengan
demikian berarti
bahwa setiap ada
perubahan satu unit
pada variabel X maka
akan berpengaruh
terhadap variabel Y
yaitu sebesar 0,493,
dengan kata lain
variabel X mempunyai
hubungan yang cukup
erat dengan variabel
Y, begitu pula dengan
variabel Y memiliki
ketergantungan
terhadap variabel X
dengan arah
perubahan positif.

Hipotesis yang dapat
diterima adalah
“Terdapat Pengaruh
yang Positif dan
Signifikan dari Insentif
terhadap Disiplin Kerja
Pegawai di PPPPTK TK
dan PLB Bandung.
Dengan demikian, perlu
adanya pemberian balas
jasa berupa insentif baik
materil maupun non
materil sebagai bentuk
penghargaan dan
perangsang timbulnya
motivasi bagi pegawai
yang tingkat
kedisiplinannya tinggi.

3. Regi Pratama1

Nurbudiawati2

(2016)
Universitas
Garut

(Jurnal
Pembangunan
dan Kebijakan
Publik Vol.07,
No:02;2016:10-
19. ISSN 2087-
1511 (2016:10-
19))

Pengaruh
Motivasi
Kerja
Terhadap
Disiplin
Kerja
Pegawai Di
Kelurahan
Sukakarya
Kecamatan
Tarogong
Kidul
Kabupaten
Garut

Hasil pembahasan
menunjukan bahwa
motivasi kerja
berpengaruh terhadap
disiplin kerja Artikel
ini berkesimpulan
bahwa untuk
penyelenggaraan
disiplin kerja secara
baik dapat dilakukan
dengan meningkatkan
motivasi kerja.

Kegunaannya untuk
menambah ilmu
pengetahuan di bidang
ilmu
Adminitrasi Negara
khusunya tentang
motivasi kerja terhadap
disipln kerja.Metode
yang
digunakan oleh peneliti
adalah metode survey
deskriptif dengan teknik
pengumpulan data
melalui penelitian
kelapangan yang
meliputi observasi,
wawancara dan



35

angket.lokasi
penelitian adalah di
Kelurahan Sukakarya
Kecamatan Tarogong
Kidul Kabupaten Garut
dengan jumlah 15 orang.

4. Dyah Nur
Dwiyanti1,
Endi Sarwoko2,
Dianawati
Suryaningtyas3

(2010)
Universitas
Kanjuruhan
Malang.

(Jurnal Riset
Mahasiswa
Manajemen
(JRMM)
Vol.03. No.01.
ISSN: 2337-
5655. (2010))

Pengaruh
Motivasi
Kerja
Terhadap
Disiplin
Kerja Dan
Dampaknya
Terhadap
Kinerja
Karyawan
(Studi Pada
PT. PG.
Krebet
Baru)

Hasil analisis
menunjukkan bahwa
motivasi kerja tidak
berpengaruh/tidak
signifikan
terhadap kinerja
karyawan, disiplin
kerja berpengaruh
signifikan terhadap
kinerja karyawan,
dan motivasi kerja
berpengaruh tidak
langsung terhadap
kinerja karyawan
melalui disiplin
kerja. Saran dari
penelitian ini adalah
bagi pihak
manajemen, hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa motivasi
karyawan PT. PG.
Krebet Baru dapat
dikatakan baik, namun
perlu
ditingkatkan lagi, hal
ini perlu diperhatikan
oleh pihak manajemen
misalnya dengan cara
meningkatkan
kebutuhan fisologis
atau dengan bentuk
penghargaan lainnya,
meningkatkan
hubungan
kemanusiaan antar
karyawan dalam

Hasil analisis
menunjukkan bahwa
motivasi kerja tidak
berpengaruh/tidak
signifikan
terhadap kinerja
karyawan, disiplin kerja
berpengaruh signifikan
terhadap kinerja
karyawan,
dan motivasi kerja
berpengaruh tidak
langsung terhadap
kinerja karyawan
melalui disiplin
kerja. Saran dari
penelitian ini adalah
bagi pihak manajemen,
hasil penelitian
menunjukkan
bahwa motivasi
karyawan PT. PG.
Krebet Baru dapat
dikatakan baik, namun
perlu
ditingkatkan lagi, hal ini
perlu diperhatikan oleh
pihak manajemen
misalnya dengan cara
meningkatkan
kebutuhan fisologis atau
dengan bentuk
penghargaan lainnya,
meningkatkan
hubungan kemanusiaan
antar karyawan dalam
menciptakan suasana
yang baik dalam
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menciptakan suasana
yang baik dalam
bekerja,
memberikan teguran
kepada karyawan yang
tidak disiplin atau
mengabaikan tugas,
sehingga
dengan cara
meningkatkan
motivasi dan disiplin
kerja maka karyawan
dapat termotivasi
untuk
melaksanakan
tugas/pekerjaanya
sehingga dapat
menghasilkan kinerja
terbaik.

bekerja,
memberikan teguran
kepada karyawan yang
tidak disiplin atau
mengabaikan tugas,
sehingga
dengan cara
meningkatkan motivasi
dan disiplin kerja maka
karyawan dapat
termotivasi untuk
melaksanakan
tugas/pekerjaanya
sehingga dapat
menghasilkan kinerja
terbaik.

5. Hujaimatul
Fauziah (2012)
Universitas
Sang Bumi
Ruwa Jurai

(Jurnal
Organisasi dan
Manajemen,
Vol.2, No:1
(54-66) Maret
2012)

Pengaruh
Insentif dan
Motivasi
Kerja
Terhadap
Kinerja
Pegawai
Pada Kantor
Dinas Bina
Marga Balai
Besar
Pelaksanaan
Jalan
Nasional III
Satker
Pelaksanaan
Jalan
Nasional
Wilayah I
Bandar
Lampung

Berdasarkan hasil
penelitian menyatakan
bahwa Kinerja
Pegawai merupakan
suatu tingkatan
pencapaian hasil kerja
yang dicapai dalam
melaksanakan
tugas dan pekerjaan
yang diberikan kepada
pegawai dengan
memperoleh imbalan
prestasi tertentu.
Insentif
merupakan tambahan
balas jasa yang
diberikan kepada
pegawai atas kinerja
yang telah diberikan
dan
dicapainya sedangkan
motivasi merupakan
dorongan keinginan
seseorang untuk
melakukan suatu

Tujuan dari penulisan
ini adalah untuk
mengetahui pengaruh
insentif dan motivasi
terhadap kinerja
pegawai
pada kantor Dinas Bina
Marga Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional Iii Satker
Pelaksanaan Jalan
Nasional
Wilayah I Bandar
Lampung. Alat analisis
yang digunakan adalah
analisis kualitatif dan
analisis kuantitatif,
dari hasil analisis
tersebut dapat di ambil
simpulan bahwa
berdasarkan persamaan
regresi maka ada
pengaruh insentif dan
motivasi kerja terhadap
kinerja pegawai pada
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pekerjaan
dengan baik dan
berhasil sehingga
tercapai keinginan
pegawai sekaligus
tercapai juga tujuan
organisasi.

kantor Dinas Bina
Marga Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional Iii Satker
Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah I
Bandar Lampung.

6. Iqbal Arranirti1,
Riza
Izatunnisa2

(2018)
Universitas
Kuningan

(Indonesian
Journal Of
Strategic
Management.
Vol.01. Issue
01. Februari
2018. ISSN
2614-5391. E-
ISSN 2614-
2406 (2018))

Pengaruh
Pemberian
Insentif dan
Motivasi
Kerja
Terhadap
Semangat
Kerja
Karyawan
(Survey
pada KOPTI
Kabupaten
Kuningan)

Berdasarkan hasil
penelitian dan
pembahasan pada bab
sebelumnya mengenai
pengaruh pemberian
insentif dan motivasi
kerja terhadap
semangat kerja
karyawan pada
KOPTI Kabupaten
Kuningan maka dapat
diambil beberapa
kesimpulan sebagai
berikut :
1. Gambaran
pemberian insentif,
motivasi kerja serta
semangat kerja pada
KOPTI Kabupaten
Kuningan termasuk
pada kategori tinggi
dan baik, pemberian
insentif dan semangat
kerja termasuk dalam
kategori tinggi dan
motivasi kerja
termasuk dalam
kategori yang baik.
2. Pemberian insentif
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap semangat
kerja karyawan pada
KOPTI Kabupaten
Kuningan, artinya
apabila pemberian
insentif meningkat

Pimpinan agar
melakukan pemberian
bonus yang sesuai
dengan beban
pekerjaannya sehingga
dapat meningkatkan
semangat kerja
karyawan. Agar dapat
memberi dampak positif
yang lebih tinggi, maka
pemberian insentif harus
dilakukan secara adil
berdasar prestasi kinerja
karyawan sesuai dengan
prosedur yang sudah
ditetapkan dan adanya
pihak yang mampu
memberi perhatian yang
diarahkan pada usaha-
usaha untuk
memperbaiki dimensi –
dimensi semangat kerja.
Pimpinan harus bisa
mengetahui tingkat
kesulitan yang dialami
oleh karyawan dalam
melakukan pekerjaan
dan mampu meluangkan
waktu untuk berinteraksi
dengan para karyawan
sehingga karyawan
merasa diperhatikan dan
merasa percaya diri
untuk mengabdi pada
organisasi. Dalam
penelitian ini walaupun
pemberian insentif dan
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maka semangat kerja
pun akan meningkat.
3. Motivasi kerja
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap semangat
kerja karyawan pada
KOPTI Kabupaten
Kuningan, artinya
apabila motivasi kerja
meningkat maka
semangat kerja pun
akan meningkat.
4. Pemberian insentif
dan motivasi kerja
berpengaruh positif
secara simultan dan
signifikan terhadap
semangat kerja
karyawan pada
KOPTI Kabupaten
Kuningan, artinya
apabila pemberian
insentif dan motivasi
kerja meningkat maka
semangat kerja pun
meningkat.

motivasi kerja
berpengaruh positif
secara signifikan
terhadap semangat kerja
karyawan, akan tetapi
terdapat berbagai
keterbatasan pada
variabel dan obyeknya.
Oleh karena itu saran
penelitian selanjutnya
untuk menggunakan
variabel-variabel lain
dan obyek yang lebih
luas.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan

antara variabel yang akan diteliti. Menurut Uma Sekaran dalam

(Sugiyono,2017:60), mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang

telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Sedangkan menurut

Suriasumantri dalam (Sugiyono,2017:60), kerangka pemikiran ini merupakan

penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya adalah Insentif

(X1) dan Motivasi Kerja (X2), sedangkan yang menjadi variabel dependennya

adalah Disiplin Kerja (Y).
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1. Rizca Amalia, Adman (2017:173) Universitas Pendidikan Indonesia. Jurnal

Manajerial. ISSN: 1412-6613. E-ISSN: 2527-4570

2. Dhineu Herawati Sejati, Aan Komariah, Abu Bakar. (2017) Universitas

Pendidikan Indonesia. Jurnal ADPEND

Gambar 2.1

Hubungan Antara Variabel Insentif dengan Disiplin Kerja

Berdasarkan gambar diatas menunjukan bahwa insentif merupakan suatu

bentuk uang yang diberikan oleh pihak pemimpin perusahaan kepada karyawan

agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai

tujuan-tujuan organisasi sebagai pengakuan prestasi kerja dan kontribusi

karyawan kepada perusahaan menjadi lebih disiplin dalan bekerja.

1. Regi Pratama, Nurbudiawati. (2016) Universitas Garut. Jurnal Pembangunan dan

Kebijakan Publik. ISSN: 2087-1511. Vol.07. No.02.

2. Dyah Nur Dwiyanti, Endi Sarwoko, Dianawati Suryaningtyas. (2010) Universitas

Kanjuruhan Malang. Jurnal Riset Mahasiswa Manajemen (JRMM). ISSN: 2337-

5655. Vol.03. No.01.

Gambar 2.2

Hubungan Antara Variable Motivasi Kerja dengan Disiplin Kerja

Berdasarkan gambar diatas menunjukan bahwa 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

diberikan kepadanya agar dapat mencapai tujuan perusahaan.

Insentif

(X1)

Disiplin Kerja

(Y)

Motivasi Kerja

(X2)

Disiplin Kerja

(Y)
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan

paradigma penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.3

Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa hipotesis merupakan

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan

masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara,

karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data

atau kuesioner.

Insentif (X1)

 Bonus
 Pemberian Penghargaan
 Tunjangan Lembur
 Jaminan Kesehatan

(Jiwo Wungsu dan Hartono
Broto Harjoso (2003:101)

Motivasi Kerja (X2)

 Gaji
 Kebijakan dan

Administrasi
 Hubungan Kerja
 Peluang untuk maju

(Sedarmayanti (2012:223-239)

Disiplin Kerja (Y)

 Kehadiran
 Tanggung jawab atas

pekerjaan
 Pelaksanaan supervisi oleh

atasan
 Rendahnya tingkat konflik

di dalam organisasi
 Penggunaan jam kerja yang

efektif

(Saydam (2012:284))
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2.4.1 Hipotesis Penelitian

H1 = Insentif berpengaruh terhadap Disiplin Kerja Karyawan

H2 = Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Disiplin Kerja Karyawan


