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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini disajikan penelitian sebelumnya sebagai referensi yang 

digunakan peneliti dan sebagai perbandingan antara berbagai hasil 

penelitian yang disajikan sebagai berikut: 

1. Ninuk Muljani (2002) yang meneliti tentang Kompensasi Sebagai 

Motivator Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa apabila kompensasi yang diberikan 

sesuai dengan yang diharapkan karyawan, maka karyawan akan 

merasa puas dan kepuasan akan memicu meningkatnya kinerja. 

Kompensasi yang diberikan berdasarkan kinerja dan keterampilan 

akan memuaskan keryawan sehingga karyawan dapat termotivasi 

untuk meningkatkan kinerja dan keterampilannya. 

2. Setiawan (2013) yang meneliti tentang Pengaruh Disiplin Kerja dan 

Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Kanjuruhan Malang. Penelitian menggunakan sampel 

penelitian sebanyak 55 orang menggunakan teknik random sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja tidak berpengaruh 

terhadap kinerja, karena kinerja dibidang pelayanan kesehatan lebih 

fokus pada pelayanan jasa terhadap pasien. Disiplin kerja hanya 

sebagai faktor penunjang terlaksananya peraturan yang telah 

ditetapkan. 
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3. Eko Santoso (2006) yang meneliti tentang Pengaruh Kepemimpinan, 

Motivasi, Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Di Bank Centra Asia Kudus. Analisis data menggunakan Analisis 

Regresi Linier Berganda dan Analisis Koefisien Determinasi dengan 

hasil penelitian bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Kompensasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja. Serta terdapat pengaruh signifikan antara 

kepemimpinan, motivasi, kompensasi dan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan secara bersama-sama. 

Penelitian terdahulu memiliki perbedaan dan persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan, yaitu: 

1. Perbedaan 

Peneliti Muljani (2002) menggunakan kompensasi sebagai 

motivator untuk meningkatkan kinerja. Penelitian Setiawan (2013) 

dan Santoso (2006) menggunakan variabel disiplin kerja sebagai 

variabel independen sedangkan peneliti menggunakan disiplin kerja 

sebagai variabel moderasi.   

2. Persamaan 

Persamaan penelitian Muljani (2002) dengan peneliti adalah sama-

sama meneliti tentang kompensasi untuk meningkatkan kinerja. 

Penelitian Setiawan (2013) dengan peneliti sama-sama menggunakan 

variabel kinerja sebagai variabel dependen. Penelitian Santoso (2006) 
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dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan variabel kompensasi 

sebagai variabel independen serta analisis data menggunakan analisis 

regresi linier berganda dan analisis koefisien determinasi. 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja karyawan merupakan salah satu kunci keberhasilan 

parusahaan. Kinerja yang baik dapat menunjang tercapainya tujuan 

perusahaan. Menurut Mangkunegara (2007) kinerja adalah prestasi 

sesungguhnya yang dicapai seorang karyawan secara kualitas dan 

kuantitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kinerja (prestasi kerja) 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab yang 

diberikan kepadanya. Menurut Hariandja (2009) kinerja adalah 

hasil kerja yang dihasilkan karyawan atau perilaku nyata yang 

ditampilkan karyawan sesuai perannya dalam perusahaan. Menurut 

Faustino Cardosa Gomes (dalam Mangkunegara, 2005) kinerja 

karyawan adalah ungkapan seperti output, efisiensi serta efektivitas 

yang dihubungkan dengan produktivitas. Menurut Bambang 

Kusriyanto (dalam Mangkunegara, 2005) kinerja karyawan adalah 

perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja 

persatuan waktu (biasanya per jam). 
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b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2007) faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan dan faktor 

motivasi. Pertama, factor kemampuan (ability). Karyawan perlu di 

tempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Secara 

psikologis, karyawan memiliki kemampuan potensi (IQ) dan 

kemampuan reality (knowledge dan skill) yang artinya karyawan 

dengan IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang 

sesuai jenis jabatannya serta terampil dalam mengerjakan 

pekerjaan, karyawan tersebut akan lebih mudah mencapai kinerja 

yang diharapkan. Kedua, faktor motivasi. Motivasi merupakan 

kondisi yang menggerakkan karyawan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) karyawan 

dalam menghadapi situasi kerja. Seorang karyawan harus memiliki 

sikap siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama 

dan target kerja, mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi 

kerja. 

Menurut David C. McClelland (dalam Mangkunegara, 

2007), motif berprestasi adalah dorongan dalam diri karyawan 

untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya untuk mencapai 

kinerja yang baik dengan predikat terpuji. Kemudian McClelland 

mengemukakan 6 karakteristik yang memiliki motif berprestasi 

yang tinggi, yaitu memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi, berani 
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mengambil resiko, memiliki tujuan yang realistis, memiliki 

rencana kerja yang menyeluruh dan merealisasikan tujuannya, 

memanfaatkan umpan balik (feedback dari seluruh kegiatan kerja 

yang dilakukannya, serta mencari kesempatan untuk 

merealisasikan rencana yang telah diprogram. 

Menurut Hennry Simamora (dalam Mangkunegara, 2005) 

kinerja (performance)  dipengaruhi oleh tiga faktor, meliputi: 

1. Faktor individu 

Terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar belakang dan 

demografi. 

2. Faktor Psikologis 

Terdiri dari persepsi, attitude, personality, pembelajaran 

dan motivasi. 

3. Faktor Organisasi 

Terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, 

stuktur dan job design. 

Menurut A. Dale Timple (dalam Mangkunegara, 2005) 

faktor kinerja terdiri dari  faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-

sifat seseorang. Misalkan karyawan dengan kinerja baik 

disebabkan karena memiliki kemampuan tinggi dan karyawan 

tersebut tipe pekerja keras, sebaliknya karyawan  dengan 

kinerja buruk disebabkan karena memiliki kemampuan rendah 
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dan karyawan tersebut tidak memiliki usaha-usaha untuk 

memperbaiki kemampuannya. Faktor eksternal yaitu kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari 

lingkungan. Misalnya perilaku, sikap dan tindakan-tindakan 

rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim 

perusahaan.   

c. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja (Performance Appraisal) adalah sistem 

formal untuk menilai dan mengevaluasi kinerja karyawan baik 

tugas individu atau tugas tim (Mondy, 2008). Menurut Handoko 

(2012) penilaian kinerja adalah proses dimana perusahaan menilai 

dan mengevaluasi kinerja karyawan guna memperbaiki keputusan-

keputusan manajemen dan memberikan umpan balik kepada 

karyawan atas pelaksanaan kerja. Menurut Hariandja (2009) 

penilaian kinerja merupakan proses perusahaan dalam menilai 

kinerja karyawannya. Secara umum, tujuannya untuk memberikan 

feedback kepada karyawan untuk memperbaiki kinerjanya dan 

sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. 

secara khusus bertujuan untuk promosi karyawan, kenaikan gaji, 

pelatihan, dan lain-lain. 

Menurut Hariandja (2009) penilaian kinerja dapat 

membantu karyawan untuk mencapai kinerja sesuai yang 

diharapkan perusahaan dan berorientasi pada pengembangan 
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karyawan atau pun perusahaan. Dengan demikian perlu dilakukan 

beberapa kegiatan yaitu penetapatn sasaran kinerja yang spesifik, 

terukur, tingkat kemudahan yang sedang dan berbatas waktu serta 

dukungan dan pengarahan dari atasan. Sasaran yang tidak jelas dan 

tidak arahan mengenai bagaimana cara untuk mencapai sasaran 

tidak akan memotivasi karyawan untuk mencapai sasaran tersebut. 

Oleh karena itu, sasaran harus jelas dan batas waktu pencapaian 

target harus ditentukan secara jelas, misal satu bulan, satu tahun 

atau satu semester.  

d. Manfaat Penilaian Kerja 

Menurut Handoko (2012) manfaat penilaian kinerja dapat 

dirincikan sebagai berikut: 

1. Perbaikan kinerja, umpan balik pelaksanaan kerja 

memungkinkan karyawan mengambil tindakan untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

2. Penyesuaian kompensasi, evaluasi kinerja dapat membantu 

dalam menentukan kenaikan gaji, pemberian bonus dan bentuk 

kompensasi lain yang layak sehingga dapat memotivasi 

karyawan. 

3. Keputusan untuk penempatan yang sesuai dengan keahliannya 

4. Kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan, kinerja yang 

buruk mungkin menunjukkan kebutuhan latihan, kinerja yang 
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baik mungkin mencerminkan potensi karyawan yang dapat 

dikembangkan. 

5. Perencanaan dan pengembangan karir yang sesuai dengan 

kepentingan perusahaan. 

6. Penyimpangan dalam proses staffing, kinerja yang buruk 

menunjukkan adanya kelemahan dalam penempatan karyawan 

sehingga diperlukan perbaikan. 

7. Ketidakakuratan informasional, kinerja yang buruk 

menunjukkan adanya kesalahan dalam analisis jabatan. 

8. Kesalahan desain pekerjaan, kinerja yang buruk mungkin 

merupakan tanda adanya kesalahan dalam desain pekerjaan. 

9. Kesempatan kerja yang adil, penilaian yang objektif dapat 

meningkatkan perlakuan yang adil bagi karyawan. 

10. Tantangan eksternal, penialaian kinerja akan mengetahui 

faktor-faktor yang menyebabkan kinerja buruk misalnya 

masalah keluarga, kesahatan, atau kondisi finansial sehingga 

atasan dapat menawarkan bantuan.   

e. Indikator Kinerja 

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan menurut 

Mangkunegara (2005) terdiri dari aspek kualitatif dan aspek 

kuantitatif. Aspek kuanitatif meliputi: 

1) Proses kerja dan kondisi pekerjaan 

2) Waktu yang digunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan 
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3) Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan 

4) Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja 

Aspek kualitatif meliputi: 

1) Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan 

2) Tingkat kemampuan dalam bekerja 

3) Kemampuan menganalisis data, kemampuan atau kegagalan 

menggunakan mesin atau peralatan 

4) Kemampuan mengevaluasi keluhan konsumen. 

Menurut Hasibuan (dalam Mangkunegara, 2005) indikator 

kinerja meliputi kesetiaan, hasil kerja, kejujuran, kedisiplinan, 

kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, 

kecakapan dan tanggung jawab. 

Menurut Husein Umar (dalam Mangkunegara, 2005) 

indikator kinerja yaitu mutu pekerjaan, kejujuran karyawan, 

inisiatif, kehadiran, sikap, kerjasama, keandalan, pengetahuan 

tentang pekerjaan, tanggung jawab dan pemanfaatan waktu 

kerja.  

2. Kompensasi 

a. Pengertian Kompensasi 

Departmen sumber daya manusia melakukan suatu cara 

untuk meningkatan kinerja, memotivasi dan kepuasan kerja 

karyawan melalui kompensasi (Handoko, 2012). Menurut 

Hariandja (2009) kompensasi dapat dilihat sebagai salah satu aspek 
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pengembangan sumber daya manusia, yaitu untuk menarik 

karyawan yang berkualitas, mempertahankan karyawan, 

memotivasi kinerja, membangun kominten karyawan serta 

mendorong peningkatan pengetahuan dan ketrampilan karyawan 

dalam upaya meningkatkan kompetensi perusahaan secara 

keseluruhan. Mondy (2008) menyatakan kinerja yang baik di 

dorong oleh adanya imbalan yang layak bagi para karyawan dan 

tim yang paling produktif. 

Menurut Mondy (2008) kompensasi adalah seluruh imbalan 

yang diterima karyawan sebagai balas jasa yang telah mereka 

kerjakan. Tujuan pemberian kompensasi untuk menarik, 

mempertahankan dan memotivasi karyawan. Kompensasi dibagi 

menjadi dua. Pertama, kompensasi financial langsung tediri dari 

imbalan yang diterima karyawan dalam bentuk upah, gaji, komisi 

dan bonus. Kedua, kompensasi nonfinancial yaitu seluruh imbalan 

financial yang tidak termasuk kompensasi langsung. Kompensasi 

nonfinancial biasanya diterima secara tidak langsung oleh 

karyawan, meliputi kepuasan karyawan dari pekerjaan atau dari 

lingkungan fisik tempat bekerja yang mencakup faktor-faktor 

psikologis dan fisik dalam lingkungan kerja perusahaan. 

b. Kompensasi Finansial  

Komponen kompensasi finansial meliputi gaji, upah, 

insentif dan tunjangan serta program kesejahteraan. 
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1. Gaji atau Upah 

Menurut Hariandja (2009) gaji adalah balas jasa dalam 

bentuk uang yang diterima karyawan atas kontribusi yang 

diberikan dalam mencapai tujuan perusahaan. Upah adalah 

kata lain dari gaji yang ditujukan pada karyawan tertentu, 

biasanya pada karyawan bagian operasi. Salah satu aspek yang 

penting dalam penentuan gaji dan upah, jumlah gaji yang 

diterima pegawai harus memiliki internal equity yaitu jumlah 

yang diperoleh sesuai dengan input yang diberikan dibangding 

kan dengan jenis pekerjaan yang sama dalam perusahaan dan 

external equity yaitu jumlah yang diterima sesuai dengan 

jumlah yang diterima jenis pekerjaan yang sama diperusahaan 

lain. 

Menurut Hariandja (2009) langkah yang dapat dilakukan 

dalam penentuan gaji dan upah yaitu: 

a. Analisis jabatan/tugas yang merupakan kegiatan untuk 

mencari informasi tentang tugas-tugas yang dikerjakan dan 

persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 

tersebut untuk mengembangkan uraian tugas, spesifikasi 

tugas dan standart unjuk kerja. 

b. Evaluasi jabatan/tugas untuk menentukan nilai relatif dari 

suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain, untuk 

mengusahakan tercapainya internal equity. 
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c. Survei gaji dan upah untuk mengetahui tingkat gaji yang 

berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan yang 

mempunyai jabatan sejenis. Hal ini dilakukan untuk 

mencapai exsternal equity. 

d. Penentuan tingkat gaji. Untuk menciptakan keadilan 

internal yang tingkat jabatan dan survey tentang gaji yang 

berlaku. 

e. Penentuan gaji. 

2. Insentif 

Hariandja (2009) menyatakan gaji atau upah merupakan 

pembayaran tetap yang diterima karyawan sesuai 

posisi/jabatan. Hanya dengan mengandalkan gaji atau upah 

karyawan akan bekerja tidak secara maksimal. Untuk  

meningkatkan kinerja, perusahaan dapat mengaitkan secara 

langsung kinerja dengan jumlah pembayaran yang diterima 

karyawan dalam bentuk insentif dan bagi hasil. Menurut 

Hariandja (2009) insentif adalah bentuk pembayaran langsung 

yang didasarkan pada kinerja, yang diartikan sebagai 

pembagian keuntungan bagi karyawan atas peningkatan 

produktivitas atau penghematan biaya. 

Hariandja (2009) menyatakan beberapa bentuk insentif 

yang terdiri dari: 
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a) Peece rate plane yaitu insentif diberikan berdasar jumlah 

output yang dihasikan karyawan.  

b) Production bonus yaitu upah tambahan yang diterima 

karyawan atas hasil kerja yang melebihi standart yang 

ditentukan. 

c) Commission yaitu insentif yang diberikan berdasar jumlah 

barang yang terjual, biasanya berlaku untuk tenaga 

penjualan. 

d) Maturity curve yaitu ketika karyawan sudah mencapai 

tingkat gaji maksimal, dikembangkan kurva kematangan 

ini untuk mendorong karyawan terus berprestasi. Kurva 

kematangan menunjukkan jumlah tambahan gaji yang 

dapat dicapai sesuai dengan prestasi kerja dan masa kerja 

karyawan. 

e) Merit raisis yang diartikan sebagai sifat terpuji, jasa atau 

bobot yang dimiliki seseorang yang dilakukan melalui 

penilaian kinerja. Karyawan yang mempunyai kontribusi 

yang tinggi diberi tambahan gaji. 

f) Pay-for-knowledge pemberian kompensasi bukan 

didasarkan produk nyata yang dihasilkan karyawan, tetapi 

apa yang dapat dilakukan untuk perusahaan melalui 

pengetahuan yang diperolehnya, yang berpengaruh besar 

terhadap perusahaan. 
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g) Nonmonetary incentive merupakan fasilitas kerja seperti 

mobil dinas dan rumah dinas yang diberikan atas prestasi 

kerja karyawan. 

h) Insentif eksekutif merupakan bonus yang diberikan kepada 

para manajer dan eksekutif atas peran yang diberikan untuk 

menetapkan dan mencapai tingkat keuntungan tertentu bagi 

perusahaan. 

3. Tunjangan dan Program Kesejahteraan 

Selanjutnya, karyawan sebagai manusia yang memiliki 

banyak kebutuhan seperti kebutuhan rasa aman, sosial, 

pengakuan dan aktualisasi diri, untuk meningkatkan 

loyalitasnya pada perusahaan, perlu adanya tunjangan, 

kesejahteraan dan keselamatan serta kesehatan kerja 

(Hariandja, 2009). Tunjangan dan program kesejahteraan 

pemberiannya tidak didasarkan pada kinerja karyawan, tetapi 

berdasarkan keanggotaannya sebagai bagian dari perusahaan. 

Tujuan pemberian tunjangan dan program kesejahteraan ini 

untuk membantu karyawan memenuhi kebutuhannya diluar 

kebutuhan rasa adil, kebutuhan fisik sebagai upaya 

meningkatkan komintmen karyawan, meningkatkan 

produktivitas, mengurangi perputaran kerja dan mengurangi 

gangguan-gangguan sebagai usaha untuk meningkatkan 

efektivitas perusahaan. 
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Menurut Hariandja (2009) program tunjangan dan 

kesejahteraan dikategorikan menjadi lima yaitu: 

a. Pembayaran upah tidak bekerja dengan alasan tertentu 

seperti sakit, ada urusan penting yang dapat diterima. 

b. Program penjaminan terhadap risiko kerja. Karyawan dapat 

berhenti kerja karena berbagai alasan seperti siatuasi 

ekonomi, kesehatan, meninggal dan alasan lain. Dalam 

pelaksanaan kerja dapat terjadi kecelakaan yang 

mengakibatkan cacat dan tidak dapat bekerja, maka 

perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan dalam 

program asuransi, dana pensiun, jamsostek dan sejenisnya. 

c. Pelayanan dan peningkatan kesejahteraan dapat berupa 

penyediaan berbagai fasilitas seperti menyediakan makan, 

mendirikan kantin, penyediaan tempat ibadah, fasilitas 

olahraga, koperasi, fasilitas kredit perumahan, fasilitas 

transportasi dan lain sebagainya. 

d. Pengembangan pegawai berupa bea siswa, program kursus 

singkat dan lain-lain. 

e. Keharusan menurut undang-undang yaitu beberapa bentuk 

pembayaran, penyediaan fasilitas yang diharuskan 

pemerintah untuk diberikan seperti THR atau tunjangan 

hari raya. 
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c. Kompensasi Nonfinansial 

Mondy (2008) menyatakan kompensasi nonfinansial adalah 

kepuasan yang diperoleh seorang karyawan dari pekerjaan itu 

sendiri dan dari lingkungan psikologis atau fisik dimana karyawan 

tersebut bekerja. Mondy (2008) menyatakan bahwa karyawan 

dapat memperoleh kepuasan dari pekerjaan melalui beberapa faktor 

nonfinansial sebagai berikut: 

1) Kebijakan yang logis 

Kebiajakan (policy) adalah panduan yang ditetapkan diawal 

untuk memberikan arah dalam pengambilan keputusan. 

Kebijakan yang praktis mencerminkan kepedulian manajemen 

kepada karyawan yang berfungsi sebagai imbalan positif. 

Pemberian insentif yang realistis dapat digunakan sebagai cara 

untuk mendorong standart tertinggi kinerja dan memastikan 

kualitas dan kuantitas kinerja. Menciptakan dan memelihara 

kondisi kerja yang baik, peralatan dan fasilitas sebaik 

mungkin, kantor yang bersih dan aman sangat diperlukan. 

Memperkerjakan orang-orang tanpa memandang ras, jenis 

kelamin, usia, warna kulit dapat mendorong karyawan untuk 

meningkatkan keterampilan serta memberikan peluang untuk 

kemajuan melalui pelatihan untuk mencapai potensi tertinggi.  
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2) Manajer yang berkemampuan 

Karyawan memerlukan pemimpin yang memiliki 

keterampilan manajerial untuk memimpin perusahaan. Bekerja 

dibawah manajer yang tidak kompeten dapat menjadikan 

karyawan memberikan alasan sakit ketika tidak sakit. Ada pula 

manajer yang ingin sesuatu atas kehendaknya sendiri. 

Kemudian ada manajer yang tidak pernah mengambil 

keputusan. Hal tersebut dapat menyebabkan karyawan berhenti 

dari pekerjaannya karena cara pengelolaan perusahaan tersebut 

membuat lingkungan kerja tidak seperti yang diharapkan 

karyawan.  

3) Karyawan yang kompeten 

Bekerja dengan orang-orang yang berkemampuan dan 

berpengetahuan dapat menciptakan lingkungan kerja yang 

sinergis dimana dua orang atau lebih bekerja sama untuk 

mencapai sesuatu. Memecahkan masalah bersama akan 

menyenangkan jika rekan kerja kompeten. 

4) Rekan kerja yang bersahabat 

Manajemen perlu untuk mengembangkan dan memelihara 

kelompok-kelompok kerja yang bersahabat dan kerkreativitas 

tinggi yang membutuhkan orang-orang dengan latar belakang 

yang beragam. Agar efektif, mereka harus cocok dalam 

berbagi nilai-nilai dan tujuan-tujuan bersama. 
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5) Simbol status yang pantas 

Simbol status adalah imbalan organisasi yang mengambil 

banyak bentuk seperti ukuran dan lokasi kantor, ukuran dan 

kualitas meja, kedekatan tempat parkir dengan kantor, penutup 

lantai dan nama pekerjaan.  

6) Kondisi kerja 

Pendingin udara dan tempat kerja yang aman dan sehat 

dianggap sangat diperlukan dalam kondisi kerja. Selain itu 

fleksibilitas atau keseimbangan kerja-kehidupan harus tercapai 

untuk meminimalkan stres serta mempertahankan karyawan 

yang paling berbakat. Dengan lingkungan kerja yang seimbang 

karyawan akan dapat menyelaraskan kominten keluarga, 

komunitas dan sosial dalam jadwal mereka. 

3. Disiplin Kerja 

a. Pengertian Disiplin Kerja 

Ketika melaksanakan aktivitas perusahaan, aturan dan 

standart, baik secara tertulis atau tidak tertulis diperlukan sebagai 

petunjuk kerja bagi karyawan sehingga dapat tercipta disiplin 

kerja. Namun pada kenyataannya, karyawan sering tidak disiplin 

sehingga peningkatan disiplin menjadi bagian penting dalam 

manajemen sumberdaya manusia sebagai fakor peningkatan 

produktivitas (Hariandja, 2009). 
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Keith Davis (dalam Mangkunegara, 2005) menyatakan 

disiplin kerja diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk 

memperteguh pedoman-pedoman perusahaan. Menurut Handoko 

(2012) disiplin adalah kegiatan manajemen untuk melaksanaan 

standart-standart organisasional. Terdapat dua tipe disiplin kerja, 

yaitu disiplin preventif dan disiplin korektif. 

1. Disiplin preventif 

Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

mendorong karyawan agar mengikuti standart dan aturan, 

sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. 

Sasaran disiplin ini adalah untuk mendorong disiplin diri 

diantara karyawan bukan karena paksaan perusahaan. 

Perusahaan mempunyai tugas untuk menciptakan berbagai 

standart yang harus diketahui dan dipahami oleh karyawan. 

Apabila karyawan tidak mengetahui standart-standart apa yang 

harus dicapai, kemungkinan besar yang dapat terjadi karyawan 

menjadi salah arah. Selain itu, standart ini ditetapkan secara 

positif bukan negatif, seperti “Jaga Keamanan” bukan “Jangan 

Ceroboh” serta karyawan perlu mengetahui alas an yang 

melatarbelakangi dibentuknya suatu standart tersebut agar 

karyawan lebih memahaminya. 
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2. Disiplin Korektif  

Meskipun aturan dan standart sudah diketahui, 

kemungkinan pelanggaran masih dapat terjadi. Oleh karena itu 

perlu tindakan dalam bentuk disiplin korektif, yaitu tindakan 

yang dilakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi 

pelanggaran-pelanggaran selanjutnya (Hariandja, 2009: 301). 

Handoko (2012) menyatakan kegiatan disiplin korektif 

biasanya berbentuk hukuman atau disebut tidakan 

pendisiplinan yang berupa peringatan atau skorsing. Sasaran 

tindakan pendisiplinan adalah untuk memperbaiki perilaku 

yang melanggar aturan, untuk menghalangi karyawan lain 

untuk melakukan kesalahan yang sama dan untuk menjaga 

berbagai standart kelompok tetap konsisten dan efektif. 

Sasaran tindakan pendisiplinan hendaknya bersifat mendidik 

dan mengoreksi, bukan menjatuhkan karyawan yang berbuat 

salah. Tindakan negatif biasaya akan berpengaruh merugikan, 

seperti hubungan emosional terganggu, absensi meningkat, 

kelesuan dan ketakutan.  

Hariandja (2009) menyatakan tujuan tindakan pendisiplinan 

harus berorientasi bersifat mendidik dan memberikan 

kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang disebut 

tindakan disiplin progresif. Bersifat mendidik yang 

dimaksudkan untuk merubah perilaku karyawan, dengan cara 
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bahwa tindakan tidak disiplin harus menunjukkan konsekuensi 

yang tidak baik bagi diri sendiri sehingga tidak diinginkan oleh 

orang lain. Konsekuensi ini harus sesuai dan dilakukan secara 

langsung untuk menunjukkan adanya keterkaitan dengan 

pelanggaran yang dilakukannya. Selain itu, konsekuensi harus 

berlaku konsisten bagi semua karyawan, ini seperti seseorang 

yang memegang tungku panas bila disentuh akan segera terasa 

panas dan berlaku bagi semua orang memberikan kesempatan 

untuk memperbaiki kesalahan. Tujuan yang kedua 

memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang 

biasa disebut dengan disiplin progresif, yaitu pengulangan 

kesalahan yang sama akan mendapatkan hukuman yang lebih 

berat. Tindakan tidak disiplin akan dilakukan melalui proses: 

teguran lisan, teguran tertulis yang menjadi catatan bagi 

pegawai, skorsing satu minggu, skorsing satu bulan dan yang 

terakhir pemecatan atau pemberhentian karyawan. 

b. Pendekatan Disiplin Kerja 

Menurut Mangkunegara (2005) terdapat tiga pendekatan 

disiplin yaitu disiplin modern, disiplin dengan tradisi dan disiplin 

bertujuan. 

1. Pendekatan Disiplin Modern, yaitu mempertemukan sejumlah 

keperluan atau kebutuhan baru diluar hukuman. Dengan asumsi: 
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a) Disiplin modern merupakan cara menghindari bentuk 

hukuman fisik. 

b) Melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan dengan 

proses hukum yang berlaku. 

c) Keputusan-keputusan yang bersifat semaunya terhadap 

kesalahan atau prasangka harus diperbaiki melalui proses 

penyuluhan untuk mendapatkan fakta-fakta. 

d) Melakukan protes terhadap keputusan yang tidak adil. 

2. Pendekatan Disiplin dengan Tradisi, yaitu pendekatan dengan 

cara memberikan hukuman dengan asumsi: 

a) Disiplin dilakukan oleh atasan ke bawahan, dan tidak ada 

peninjauan kembali setelah diputuskan. 

b) Disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran, 

pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pelanggarannya. 

c) Pengaruh hukuman dimaksudkan untuk memberikan 

pelajaran bagi pelanggar maupun karyawan lainnya. 

d) Peningkatan pelanggaran diperlukan hukuman yang lebih 

keras. 

e) Pemberian hukuman terhadap karyawan yang melanggar 

kedua kalinya harus diberikan hukuman yang lebih berat. 

3. Pendekatan Disiplin Bertujuan, berasumsi: 

a) Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami semua 

karyawan. 
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b) Disiplin bukanlah hukuman tetapi pembentukan perilaku. 

c) Disiplin ditujukan untuk perubahan perilaku yang lebih 

baik. 

d) Disiplin bertujuan agar karyawan bertanggung jawab atas 

perbuatannya. 

c. Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Disiplin Kerja  

Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dengan 

memberikan peringatan, sanksi harus segera, konsisten dan 

impersonal. 

1. Pemberian Peringatan 

Karyawan yang melakukan pelanggaran perlu diberikan 

surat peringatan pertama, kedua dan ketiga agar karyawan 

yang bersangkutan menyadari pelanggaran yang telah 

dilakukanya. 

2. Pemberian Sanksi Harus Segera 

Karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin kerja harus 

segera diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan 

perusahan yang berlaku agar karyawan yang bersangkutan 

memahami kesalahannya melalui sanksi yang berlaku 

diperusahaan. Kelalaian dalam memberikan sanksi akan 

menyebabkan karyawan mengabaikan disiplin kerja. 
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3. Pemberian Sanksi Harus Konsisten 

Pemberian sanksi kepada karyawan yang melanggar harus 

konsisten agar karyawan menghargai peraturan-peraturan yang 

berlaku. Ketidakkonsistenan pemberian sanksi akan 

mengakibatkan karyawan merasa adanya diskriminasi 

karyawan, sanksi yang lebih ringan dan pengabaian disiplin. 

4. Pemberian Sanksi Harus Impersonal 

Pemberian sanksi kepada karyawan pelanggar disiplin tidak 

boleh dibeda-bedakan antara karyawan tua atau muda, pria 

atau wanita. Semua diberlakukan sama sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Tujuannya agar karyawan menyadari 

bahwa disiplin kerja berlaku bagi semua karyawan dengan 

sanksi yang sama sesuai peraturan perusahaan. 

d. Indikator Disiplin Kerja 

Disiplin kerja ini dapat mendorong tercapainya hasil kerja yang 

sempurna. Veithzal Rivai (2005) menyatakan indikator disiplin 

kerja meliputi : 

1. Kehadiran. Merupakan indikator dasar untuk mengukur 

kedisiplinan. Karyawan dengan disiplin kerja rendah biasanya 

akan terbiasa terlambat dalam bekerja. 

2. Ketaatan pada peraturan kerja. Dimana karyawan yang taat pada 

peraturan kerja tidak akan melalaikan peraturan kerja dan akan 

mengikuti peraturan yang telah ditetapkan perusahaan. 
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3. Ketaatan pada standart kerja. Hal ini dapat dilihat dari tanggung 

jawab karyawan terhadap tugas yang diberikan kepadanya. 

4. Tingkat kewaspadaan tinggi. Karyawan dengan tingkat 

kewaspadaan yang tinggi akan bekerja dengan hati-hati, penuh 

perhitungan, teliti dan efektif serta efisien dalam menggunakan 

sesuatu. 

5. Bekerja etis. Bekerja etis menjadi salah satu wujud dari disiplin 

kerja karyawan karena mungkin beberapa karyawan melakukan 

tindakan tidak sopan terhadap pelanggan. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Kompensasi Dengan Kinerja 

Sistem kompensasi menjadi hal yang sangat diperhatikan karena 

setiap karyawan memiliki tujuan yang berbeda yang melatarbelakangi 

ketika bergabung pada suatu perusahaan. Menurut Handoko (2012), 

kinerja karyawan dapat ditingkatkan melalui kompensasi. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Muljani (2002) yang menjelaskan 

bahwa kompensasi harus dirasakan adil oleh karyawan daan besarnya 

kompensasi tidak jauh berbeda dengan harapan karyawan. Hal tersebut 

dapat mendorong meningkatnya kinerja karyawan.  

2. Hubungan Disiplin Kerja Dengan Kinerja 

Disiplin kerja merupakan faktor penting dalam peningkatan 

produktivitas (Hariandja, 2009). Disiplin kerja adalah kegiatan untuk 

menjalankan standart dan aturan untuk mencegah terjadinya 
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penyelewengan-penyelewengan (Handoko, 2012). Disiplin Kerja perlu 

ditegakkan. Kedisiplinan dapat menunjang meningkatnya kinerja 

perusahaan sebaliknya tidak disiplin dapat menurunkan kinerja 

perusahaan.  Penelitian yang dilakukan Santoso (2006) membuktikan 

bahwa disiplin kerja dapat meningkatkan kinerja karyawan melalui 

kondisi kerja yang mendukung dan adanya kerjasama antar karyawan. 

3. Hubungan Kompensasi Dan Disiplin Kerja Dengan Kinerja

Handoko (2012) menyatakan kompensasi diharapkan dapat 

mendorong perilaku-perilaku yang diinginkan seperti kinerja yang baik, 

pengalaman, kesetiaan, tanggung jawab dan perilaku-perilaku lain. 

Dalam hal ini pemberian kompensasi dapat didasarkan pada 

kedisiplinan karyawan dalam mentaati standart atau aturan dalam 

bekerja. Seperti contoh terdapat masalah tingkat keterlambatan masuk 

kerja karyawan, perusahaan mengumpulkan karyawan dan 

mengungkapkan keprihatinan atas keterlambatan dan meminta untuk 

memperbaiki waktu kehadiran karyawan (Hariandja, 2009). Santoso 

(2006) dalam penelitiannya menyatakan perusahaan dapat memberikan 

sanksi jika karyawan melanggar berupa pemotongan gaji dan jika 

karyawan belum menaati aturan maka akan diberikan SP (Surat 

Peringatan). Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan disiplin kerja 

karyawan sehingga kompensasi yang diterima sesuai dengan apa yang 

diharapkan karyawan.  
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D. Model Empiris / Kerangka Pikir  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompensasi 

dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Kerangka pikir ini dapat 

digunakan untuk mempermudah alur pemikiran yang akan dilakukan 

dalam penelitian. 

Bagan 1 

Kerangka Hubungan Kompensasi, Disiplin Kerja dan Kinerja 

 

 

  

 

Berdasarkan kerangka pikir diatas, peneliti berpendapat bahwa 

indikator kinerja didasarkan pada pendapat Mangkunegara (2005) yaitu 

kualitas, kuantitas dan tanggung jawab. Kompensasi menggunakan 

pendapat Hariandja (2009) sebagai indikator yaitu kompensasi finansial 

dengan jenis kompensasi meliputi gaji, uang lembur, insentif dan asuransi 

yang diterima karyawan. Disiplin kerja sebagai variabel moderasi 

menggunakan pendapat Veithzal Rivai (2005) sebagai indikator yaitu 

kehadiran, ketaatan pada peraturan kerja, ketaatan pada standart kerja dan 

tingkat kewaspadaan tinggi. 

Kinerja karyawan dapat ditingkatkan melalui kompensasi 

(Handoko, 2012). Kinerja yang baik di dorong oleh adanya imbalan yang 

layak bagi para karyawan dan tim yang paling produktif (Mondy, 2008). 

KOMPENSASI (X) 

KINERJA (Y) 

DISIPLIN KERJA (Z) 
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Serupa dengan hasil temuan penelitian Muljani (2012) yang menyatakan 

bahwa kompensai yang diberikan berdasarkan kinerja dan keterampilan 

akan mendorong meningkatkan kinerjanya. Selain itu kinerja karyawan 

juga dipengaruhi oleh disiplin kerja, dimana disiplin kerja merupakan 

faktor peningkatan produktivitas (Hariandja, 2009). Serupa dengan hasil 

temuan penelitian Sukarani (2013) yang menyatakan bahwa disiplin kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.  

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diperoleh berdasarkan teori dan penelitian 

terdahulu adalah sebagai berikut : 

H1 : Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

PT. Rama Manggala Gas Inti. 

H2 : Kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. Rama Manggala Gas Inti. 

H3 : Disiplin kerja memoderasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan PT. Rama Manggala Gas Inti. 


