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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kompensasi, 

disiplin kerja dan kinerja karyawan, dalam penelitian ini yang bertujuan sebagai 

bahan acuan dan perbandingan antara penelitian yang sudah pernah dilakukan 

dan penelitian ini. Firziyanah (2014) yang berjudul “Pengaruh Kompensasi dan 

Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus PT. Gapura Omega 

Alpha Land, Depok)”. Dengan hasil penelitian : 

1. Kompensasi secara parsial tidaj berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. 

Gapura Omega Alpha Land. Hasil yang diperoleh t hitung sebesar 1,282 < t 

tabel sebesar 2,021 dan tingkat signifikan t lebih besar dari 0,05 (sig.t = 0,208 

> 0,05). Maka Ha1 dalam penelitian ini “kompensasi mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja karyawan” berarti tidak terbukti kebenarannya atau artinya 

Ha1 ditolak dan H01 Diterima. 

2. Disiplin kerja secara parsia; berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. 

Gapura Omega Alpha Land Depok. Hasil yang diperoleh disiplin kerja 

memiliki nilai t hitung sebesar 4,855 > t tabel 2,021 dan tingkat signifikansi t 

lebih kecil dari 0,05 (sig.t = 0,000 < 0,05). Maka Ha2 dalam penelitian ini 

“disiplin kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan” terbukti 

kebenarannya atau artinya Ha2 diterima dan H02 ditolak. 
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3. Kompensasi dan disiplin kerja secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan PT. Gapura Omega Alpha Land. Hal ini dapat 

dilihat dari kompensasi dan disiplin kerja yang memberikan nilai F hitung 

sebsar 14,055 lebih besar dari F tabel yaitu 2,85 dengan probabilitas 0,000 

yang berarti di bawah nilai signifikan 0,05. Maka Ha3 dalam penelitian ini 

yang berbunyim “kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan” terbukti kebenarannya Ha3 diterima dan H03 ditolak. 

Arum E. M (2014). “Analisis Pengaruh Kompensasi Kerja dan Disiplin 

Kerja Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada CV. 

Metalindo Manunggal Karsa). Dengan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Kompensasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

2. Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

3. Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

4. Secara bersama-sama kompensasi kerja, disiplin kerja dan lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan CV. Metalindo 

Manunggal Karsa. 

5. Kompensasi yang paling kuat pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. 
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Anissa M (2017). “Pengaruh Kompensasi Dan Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Tri Hasta Perkasa Jakarta”. Dengan hasil penelitian 

sebagai berikut: 

1. Kompensasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

2. Disiplin Kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

3. Kompensasi sebagai variabel dominan dalam mempengaruhi kinerja 

karyawan PT. Tri Hasta Perkasa Jakarta. 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penulis & 

Tahun 

Judul Metode 

Analisis 

Hasil (Kesimpulan) 

1 Firziyanah 

Mustika 

Utami 

(2014) 

Pengaruh 

Kompensasi dan 

Disiplin Kerja 

terhadap Kinerja 

Karyawan (studi pada 

PT. Gapura Omega 

Alpha Land, Depok) 

Regresi 

linier 

berganda, 

uji t, uji f, 

uji 

asumsi 

klasik. 

 Kompensasi tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

 Disiplin kerja 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan 

 Kompensasi dan 

disiplin kerja 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan secara 

simultan. 

 

2 Arum Eka 

Murti (2014) 

Analisis Pengaruh 

Kompensasi Kerja, 

Disiplin Kerja, Dan 

Lingkungan Kerja 

Fisik Terhadap 

Kinerja Pegawai 

Studi Pada Cv. 

Metalindo 

Manunggal Karsa 

Regresi 

linier 

berganda, 

uji t, uji f, 

uji 

dominan, 

uji 

asumsi 

klasik. 

 Kompensasi kerja 

Disiplin Kerja, dan 

Lingkungan Kerja 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

 Kompensasi yang 

paling berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan 
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No Penulis & 

Tahun 

Judul Metode 

Analisis 

Hasil (Kesimpulan) 

3 

 

Annisa 

Muzkholifah 

(2017) 

Pengaruh 

Kompensasi Dan 

Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Tri 

Hasta Perkasa Jakarta 

Regresi 

linier 

berganda, 

uji t, uji f, 

uji 

dominan, 

uji 

asumsi 

klasik. 

 Kompensasi dan 

disiplin kerja 

memiliki pengaruh 

positif dan 

siginifkan terhadap 

kinerja karyawan 

 Kompensasi yang 

paling berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan 

4 Prayogi 

ABD. Jalil 

(2017) 

Pengaruh 

Kompensasi dan 

Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. 

Candana Putra 

Nusantara 

Regresi 

linier 

berganda, 

rentang 

skala, uji 

t, uji f, uji 

dominan,  

 

Sumber : Jurnal Penelitian 

Berdasarkan tabel 2.1 maka diketahui bahwa persamaan yang diteliti 

adalah pada tema yang diteliti mengenai kompensasi dan disiplin  kerja yang 

akan dilihat dari pengaruhnya terhadap variabel terikatnya. Kedua penelitian 

di atas menggambarkan keadaan kinerja yang sama-sama dipengaruhi oleh 

kompensasi dan disiplin kerja karyawan dalam perusahaan. Persamaan kedua 

penelitian dengan milik peneliti dimana alat analisis yang digunakan. 

Beberapa penelitian terdahulu mendukung penelitian tersebut dilakukan.  

Perbedaannya dari penelitian terdahulu menggunakan uji asumsi 

klasik, sedangkan peneliti sekarang menggunakan rentang skala, selain itu 

perbedaannya pada obyek yang diteliti. Penelitian terdahulu digunakan dalam 

referensi dan penunjangan penelitian tersebut dalam mencapai hasil 

penelitian yang diinginkan oleh peneliti.  



14 
 

 
 

Maka dari itu penelitian lebih lanjut terkait pengaruh kompensasi dan disiplin 

kerja terhadap kinerja karyawan dengan obyek berbeda menarik dilakukan. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah hasil kerja dari seseorang, baik secara kualitas 

ataupun kuantitas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang di berikan (Mangkunegara, 2007:67). Simanjuntak (2005:221), 

mendefinisikan kinerja sebagai tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan 

tugas tertentu. Sedangkan Mangkuprawira dan Hubeis dalam bukunya 

Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia (2007:153) mengatakan bahwa 

kinerja adalah hasil sebuah proses pekerjaan secara terencana oleh waktu dan 

tempat dari seorang karyawan yang di dedikasikan untuk organisasi 

bersangkutan.  

a. Indikator Kinerja Karyawan 

Ukuran secara kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan adanya 

tingkatan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan yang 

merupakan sesuatu yang dapat dihitung serta digunakan sebagai dasar 

untuk menilai atau melihat bahwa kinerja setiap hari dalam perusahaan dan 

perseorangan terus mengalami peningkatan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan bertujuan mengetahui 

bagaimana kinerja karyawan dalam suatu perusahaan tertentu.  
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Dalam buku berjudul evaluasi kinerja SDM dikemukakan bahwa 

kinerja dapat diukur dengan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu ( 

Mangkunegara, A.,2006: 9), cara pengukuran kinerja mempertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut: 

1) Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan. 

2) Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan. 

3) Ketepatan waktu, sesuai tidaknya pekerjaan yang dilakukan dengan 

waktu yang telah ditetapkan. 

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

  Menurut Sedarmayanti (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja antara lain : Sikap dan mental (motivasi kerja, disiplin kerja, dan 

etika kerja), Pendidikan, Keterampilan, Manajemen kepemimpinan, 

Tingkat penghasilan, Gaji dan kesehatan, Jaminan sosial, Iklim kerja, 

Sarana dan prasarana, Teknologi dan Kesempatan berprestasi. Sedangkan, 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Siagian (2002) 

menyatakan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu : 

kompensasi, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, 

motivasi kerja , disiplin kerja, kepuasan kerja, dan komunikasi. 

c. Tujuan Penilaian Kinerja Karyawan 

Penilaian Kinerja merupakan suatu alat yang manfaatnya tidak 

hanya untuk mengevaluasi kinerja seorang pegawai akan tetapi juga 

mengembangkan serta memunculkan sikap disiplin terhadap karyawan. 

Secara spesifik, Wirawan (2009:106), menjelaskan sebagai berikut: 
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1) Memberikan balikan dan penjelasan atas nilai kinerja ternilai. 

2) Memberikan kesempatan kepada ternilai untuk menjelaskan 

kinerjanya, menerima atau menolak nilai yang di berikan penilai, dan 

memberi kesempatan banding. 

3) Mengubah kinerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang ada 

hubungannya dengan pekerjaan ternilai yang tidak memenuhi 

persyaratan standardar kinerjanya. 

4) Memberi penghargaan terhadap kinerja baik ternilai agar terus di 

pertahankan dan di kembangkan. Sedangkan,  

   Menurut Umam (2010:101), mengemukakan bahwa: Kontribusi 

hasil penilaian merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan 

kebijakan organisasi.secara terperinci, penilaian kinerja bagi organisasi 

adalah: 

1) Penyesuaian-penyesuaian kompensasi. 

2) Perbaikan kinerja. 

3) Kebutuhan latihan dan pengembangan. 

4) pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, 

pemecatan, pemberhentian, dan perencanaan tenaga kerja. 

5) Untuk kepentingan penelitian pegawai. 

6) Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai. 
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2. Kompensasi 

a. Pengertian Kompensasi 

  Menurut Hasibuan (2002:117), Kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung ataupun tidak langsung 

yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas yang diberikan kepada 

perusahaan. Sedangkan Menurut Mangkunegara (2007:83) kompensasi 

merupakan suatu yang di pertimbangkan sebagai suatu yang sebanding. 

Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi 

yang di berikan kepada pegawai sebagai penghargaan diri pelayanan 

mereka. Mangkunegara  (2007:84) menyatakan  bahwa  kompensasi  yang 

diberikan  kepada  pegawai  sangat berpengaruh  pada  tingkat  kepuasan  

kerja, motivasi kerja dan hasil kerja (kinerja karyawan). 

b. Jenis-jenis kompensasi 

 Kompensasi yang diberikan perusahaan pada karyawan bisa 

digolongkan menjadi beberapa jenis. Sofyandi (2008) mengemukakan, 

kompensasi pada umumnya bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : 

1) Kompensasi Langsung (Direct Compensation) 

             Kompensasi langsung adalah kompensasi yang diberikan 

kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dia lakukan 

untuk perusahaan. Contohnya : gaji, upah lembur, insentif, bonus, 

tunjangan jabatan. 

 



18 
 

 
 

2) Kompensasi Tidak Langsung (Indirect compensation) 

              Kompensasi tidak langsung adalah pemberian kompensasi 

kepada karyawan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan 

kesejahteraan karyawan. Tentunya pemberian kompensasi ini tidak 

berkaitan langsung dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan 

tersebut. Contohnya : tunjangan, fasilitas, dan pelayanan yang 

diberikan perusahaan 

c. Tujuan Pemberian Kompensasi 

Tujuan kompensasi menurut Hasibuan (2002:121) adalah sebagai berikut: 

1) Ikatan Kerja Sama, dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan 

kerjasama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus 

mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau 

majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang 

disepakati. 

2) Kepuasan kerja, dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan fisik, status social, dan egoistiknya sehingga 

memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. 

3) Pengadaan efektif, jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, 

pengadaan karyawan yang qualifield untuk perusahaan akan lebih 

mudah. 

4) Motivasi, jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan 

lebih mudah memotivasi bawahannya. 
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5) Stabilitas karyawan, dengan program kompensasi atas prinsip adil dan 

layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif maka stabilitas 

karyawan akan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. 

6) Disiplin, dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin 

karyawan semakin baik, mereka akan menyadari serta menaati 

peraturan-peraturan 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 sesuai dengan undang-

undang perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka 

intervensi pemerintah dapat dihindarkan. 

d. Tahapan Pemberian Kompensasi 

 Menurut Siagian (2002) yaitu dalam usaha mengembangkan suatu 

sistem imbalan para spesialis di bidang manajemen sumber daya manusia 

perlu melakukan empat hal yaitu: 

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.  
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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. 

e. Indikator Kompensasi 

Setiap perusahaan memiliki indikator yang berbeda-beda dalam 

proses pemberian kompensasi untuk karyawan. Hasibuan (2012:86) 

mengemukakan, secara umum ada beberapa indikator kompensasi, yaitu: 

1) Gaji 

2) Upah lembur 

3) Upah insentif 

4) Asuransi 

5) Fasilitas kantor 

6) Tunjangan 

Dari beberapa indikator yang di sebutkan oleh Hasibuan (2012:86), 

peneliti mengambil beberapa indikator tersebut sebagai acuan peneliti 

untuk menentukan indikator yang terjadi di PT. Candana Putra Nusantara 

yaitu gaji, upah lembur dan tunjangan. 
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3. Disiplin Kerja 

a. Pengertian Disiplin Kerja 

  Menurut Rivai (2009:825) disiplin kerja adalah suatu alat yang 

digunakan manajer untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu 

upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati 

semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku, 

indikator dari disiplin kerja adalah : kehadiran, ketaatan pada paraturan 

kerja, dan ketaatan pada standar kerja. Menurut Singodimenjo (2011:86) 

mengungkapkan bahwa : Disiplin kerja adalah  sikap  kesediaan  dan  

kerelaan  seseorang  untuk  mematuhi dan mentaati norma-norma 

peraturan yang berlaku di dalam perusahaan.  

           Hasibuan (2002: 193), Kedisiplinan adalah kesadaran dan  

kesediaan  seseorang  mentaati  semua  peraturan  perusahaan  dan  norma-

norma  sosial yang  berlaku.  Sedangkan menurut Keith (1985 : 366) 

menyatakan bahwa “Dicipilne  is  management  action  to  enforce  

organization  standar”  (  Displin  adalah pelaksanaan manajemen yang 

mengacu pada standar organisasi ). 

  Menurut Sinungan (2000 : 145), Disiplin yaitu sebagai sikap mental 

yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok 

atau masyarakat berupa  ketaatan   (obedience)  terhadap  peraturan  –  

peraturan  atau  ketentuan  yang ditetapkan pemerintah atau etik, norma 

dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu.  
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b. Macam – macam Disiplin Kerja 

  Disiplin kerja dibagi menjadi dua bentuk Mangkunegara (2007 : 

129) yaitu: 

1) Disiplin preventif 

          Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan 

karyawan mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang 

telah digariskan oleh perusahaan. Tujuan dasarnya adalah untuk 

menggerakkan pegawai berdisiplin diri. Disiplin preventif merupakan 

suatu system yang berhubungan dengan kebutuhan kerja untuk semua 

bagian system yang ada dalam organisasi. Jika system organisasi baik 

maka diharpkan dapat lebih mudah menegakkan disiplin kerja. 

2) Disiplin korektif 

         Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakkan karyawan 

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 di berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Tujuan pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki pegawai 

pelanggar, memelihara peraturan yang belaku, dan memberikan 

pelajaran kepada pelanggar. 
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c. Indikator Disiplin Kerja 

  Menurut Rivai (2009:825) menyatakan indikator yang dapat 

digunakan untuk mengkaji disiplin kerja pegawai adalah:  

1) Kehadiran 

2) ketaatan pada paraturan kerja 

3) ketaatan pada standar kerja  

 Sedangkan menurut singodimenjo dalam sutrisno (2011 : 94), 

indikator disiplin kerja adalah sebagai berikut : 

1) Taat terhadap aturan waktu 

       Merupakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan 

peraturan dalam perusahaan. Menyelesaikan pekerjaan pada waktu 

yang ditentukan karyawan harus bertanggung jawab atas 

pekerjaannya dengan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu 

yang ditentukan perusahaan. 

2) Taat terhadap peraturan perusahaan 

           Peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh 

dilakukan oleh para karyawan selama dalam peruahaan dan sebagai 

acuan dalam bersikap secara sadar mematuhi peraturan yang 

ditentukan perusahaan. 

3) Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan 

          Mental dan perilaku karyawan yang berasal dari kesadaran 

atau kerelaan dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas dan 

peraturan perusahaaan, terdiri dari: 
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a) Mampu memanfaatkan dan menggunakan perlengkapan 

dengan baik. 

b) Mengikuti cara kerja yang ditentukan perusahaan. 

 Berdasarkan pemaparan indikator disiplin kerja oleh para ahli 

tersebut, peneliti memutuskan untuk menggunakan indikator dari teori 

Singodimejo dalam Sutrisno (2011 : 94) karena dianggap sesuai dengan 

fenomena yang terjadi di PT. Candana Putra Nusantara. 

4. Hubungan antara Kompensasi dan Kinerja Karyawan 

            Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja 

adalah adanya kebutuhan dalam diri manusia yang harus dipenuhi (Handoko, 

2003: 30). Dengan kata lain karena kebutuhan yang harus dipenuhi, manusia 

akan bekerja dan mengharapkan imbalan dari tempat ia bekerja. Salah satu 

cara manajemen untuk meningkatkatkan prestasi kerja, memotivasi dan 

meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan adalah melalui kompensasi 

(Mathis dan Jackson, 2000) .  

            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, 2001:189).  

           Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Annisa 

Muzkholifah (2017) kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. dari uraian tersebut dapat di simpulkan 
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bahwa kompensasi dapat mempengaruhi kinerja, prestasi dan dapat 

memotivasi karyawan untuk lebih meningkatkan kinerjanya menjadi lebih 

baik. 

5. Hubungan antara Disiplin Kerja dengan Kineja Karyawan 

  Disiplin disini berarti sifat ketaatan dan kepatuhan  pada  aturan  

yang  berlaku  yang  di  tetapkan  oleh  perusahaan. Kinerja karyawan dapat 

di pengaruhi oleh disiplin kerja. Adapun pendapat  yang dikemukakan oleh 

Hasibuan (2002:193) menyatakan bahwa semakin baik disiplin kerja seorang 

karyawan, maka semakin tinggi hasil kinerja yang akan dicapai. 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.  

  Menurut  Mangkuprawira (2007:122),  disiplin  kerja  sangat 

mempengaruhi  kinerja  karyawan,  hal  ini disebabkan  karena  disiplin  

merupakan bentuk-bentuk latihan bagi karyawan dalam melaksanakan  

aturan-aturan  perusahaan. Semakin baik disiplin  karyawan maka semakin  

tinggi kinerja karyawan. Dari penelitian terdahulu Firziyanah (2014) tentang 

“Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan” juga 

menghasilkan bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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6. Hubungan Kompensasi, Disiplin Kerja dan Kinerja Karyawan 

            Siagian (2002) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan adalah kompensasi, lingkungan kerja, budaya organisasi, 

kepemimpinan, motivasi kerja , disiplin kerja, kepuasan kerja, dan 

komunikasi. Dari penelitian terdahulu Firziyanah (2014) tentang “Pengaruh 

Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan” juga 

menghasilkan bahwa kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan.  

C. Kerangka Pikir 

Setiap perusahaan menginginkan setiap karyawannya berkinerja secara 

maksimal. Oleh karena itu perlu rangsangan terhadap pekerjaan yang di 

kerjakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan (kuantitas, 

kualitas, dan ketetapan waktu) yaitu Kompensasi dan disiplin kerja (Siagian, 

2002). Mathis dan Jackson (2000) berpendapat bahwa Salah satu cara 

manajemen untuk meningkatkatkan prestasi kerja, memotivasi dan 

meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan adalah melalui kompensasi. 

Seseorang  akan mengeluarkan  upaya-upaya  tingkat  tinggi  untuk  kinerjanya,  

apabila  dengan  tingkat kinerjanya  yang  tinggi  diperoleh  ganjaran  

(kompensasi)  sesuai pengharapan  (Robbins, 2001:189).  

Kompensasi terdiri dari gaji, upah lembur, insentif, fasilitas kantor, 

asuransi dan tunjangan (Hasibuan 2012:86). Untuk menyesuaikan masalah yang 

terjadi di perusahaan, peneliti mengambil indikator gaji, upah lembur dan 

tunjangan sebagai pengukur kompensasi di PT. Candana Putra Nusantara.  
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Dari pendapat para ahli , kita dapat mengetahui bahwa untuk meningkatkan 

kuantitas dan juga kualitas kinerja karyawan di perlukan rangsangan melalui 

pemberian kompensasi (gaji, upah lembur, tunjangan) untuk meningkatkan 

kinerja karyawan, agar karyawan mau mengeluarkan upaya-upaya  tingkat  

tinggi  untuk menghasilkan kinerja yang optimal. 

Selain kompensasi, disiplin kerja adalah faktor yang juga dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. Adapun pendapat  yang dikemukakan oleh 

Hasibuan (2002:193) menyatakan bahwa semakin baik disiplin kerja seorang 

karyawan, maka semakin tinggi hasil kinerja yang akan dicapai. Disiplin  yang  

baik  mencerminkan  besarnya  rasa  tanggung  jawab  seseorang terhadap  tugas-

tugas  yang  diberikan  kepadanya. Sedangkan menurut Mangkuprawira 

(2007:122),  disiplin  kerja  sangat mempengaruhi  kinerja  karyawan,  hal  ini 

disebabkan  karena  disiplin  merupakan bentuk-bentuk latihan bagi karyawan 

dalam melaksanakan  aturan-aturan  perusahaan.  

Disiplin kerja terdiri dari, taat terhadap aturan waktu, taat terhadap 

peraturan perusahaan, dan taat terhadap perilaku dalam bekerja (Singodimejo 

dalam buku Sutrisno (2011:94). Adapun pendapat  yang dikemukakan oleh 

Hasibuan (2002:193) diatas, yang menyatakan bahwa semakin baik disiplin 

kerja (taat terhadap aturan waktu, taat terhadap peraturan perusahaan, dan taat 

terhadap perilaku dalam bekerja) seorang karyawan, maka semakin tinggi hasil 

kinerja yang akan dicapai. Dari pendapat para ahli tersebut bahwa kompensasi 

dan disiplin kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan maka dapat disusun 

kerangka pikir sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Hubungan antara Kompensasi, Disiplin Kerja dan Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 2.1, kinerja (Y) dapat di pengaruhi oleh 

kompensasi (X1) dan disiplin kerja (X2). Variabel bebas adalah kompensasi (X1) 

yang terdiri dari gaji, upah, tunjangan dan disiplin kerja yang terdiri dari taat 

terhadap aturan waktu, taat terhadap peraturan perusahaan dan taat terhadap 

aturan perilaku dalam pekerjaan, yang sama-sama dapat  mempengaruhi 

kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu dalam kinerja (Y). 

D. Perumusan Hipotesis 

            Berdasarkan teori-teori yang di kemukakan oleh para ahli, yang 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah 

kompensasi dan disiplin kerja serta adanya penelitian terdahulu yang telah di 

lakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang mengemukakan bahwa 

kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh positif  serta signifikan terhadap 

Kompensasi (X1): 

 Gaji 

 Upah Lembur 

 Tunjangan 

Disiplin Kerja (X2): 

 Taat terhadap aturan waktu 

 Taat terhadap peraturan 

perusahaan 

 Taat terhadap aturan perilaku 

dalam pekerjaan  

 

Kinerja (Y): 

 Kuantitas  

 Kualitas  

 Ketepatan Waktu 
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kinerja karyawan dan variabel yang memberikan kontribusi lebih besar adalah 

kompensasi, maka dapat dibuat sebuah hipotesis sebagai berikut : 

Ha1: Diduga kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Ha2: Diduga kompensasi paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

 


