
 
 

12 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu dijadikan sebagai pertimbangan dan 

acuan dalam membandingkan pengaruh suatu variabel. Beberapa penelitian 

yang telah dilakukan mengenai kompensasi, disiplin kerja dan kinerja 

ditunjukan pada tabel berikut: 

Tabel 2.1. Tabulasi Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

dan Tahun 

 

Penelitian 

Teknik 

Analisis 

Data 

 

Hasil Penelitian 

1 Catherine 

Purnama 

dan 

Sesilya 

Kempa 

(2016) 

Pengaruh 

Kompensasi dan 

Disiplin Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan CV. 

CAHAYA 

SINARSURYA 

INDOPRIMA 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda. 

Variabel kompensasi dan 

disiplin kerja masing-

masing berpengaruh 

positif terhadap kinerja. 

Dan keduanya 

berpengaruh secara 

simultan terhadap 

kinerjakaryawan. 

2 Putu Agus 

Candra 

Mahardika 

dkk., 

(2016) 

Pengaruh 

Kompensasi dan 

Disiplin Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan pada 

Hotel Puri 

Bagus Lovina 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda. 

Variabel kompensasi dan 

disiplin kerja berpengaruh 

secara positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

 

3 Sisilia 

Naibaho 

dkk., 

(2016) 

Pengaruh 

Disiplin dan 

Kompensasi 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan pada 

RSUP Prof. Dr. 

R.D. Kandou, 

Manado 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda. 

Variabel disiplin dan 

kompensasi masing-

masing berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Dan 

keduanya berpengaruh 

secara simultan terhadap 

kinerja karyawan. 
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Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dijabarkan pada tabel 2.1, 

penulis menemukan perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan 

penelitian saat ini. Berikut adalah persamaan dan perbedaannya : 

1. Persamaan 

Dari lima contoh penelitian terdahulu, persamaan yang dapat dilihat terletak 

pada setiap variabel, baik itu variabel independen yaitu kompensasi dan 

disiplin kerja sedangkan untuk variabel dependen yaitu kinerja karyawan. 

Selain itu persamaan yang dapat terlihat adalah teknik analisis data yaitu 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Dan yang terakhir persamaan 

yang tertera yaitu hasil penelitian yang menunjukan variabel independen 

(kompensasi dan disiplin kerja) berpengaruh baik secara signifikan, positif 

ataupun simultan terhadap variabel dependen (kinerja karyawan). 

2. Perbedaan 

No Nama 

Peneliti 

dan Tahun 

  

Penelitian 

Teknik 

Analisis 

Data 

 

Hasil Penelitian 

4 Mardi 

Astutik 

(2016) 

Pengaruh 

Kompensasi dan 

Disiplin Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan pada 

PT. Sejahtera 

Usaha Bersama 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Variabel kompensasi dan 

disiplin kerja secara 

positif dan simultan 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan.  

5 Aris 

Baharudin 

dkk,. 

(2015) 

Effect of 

Training, 

Compensation 

and Work 

Discipline 

against 

Employee Job 

Performance of 

PT. PLN Malang 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Variabel pelatihan, 

kompensasi dan disiplin 

kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan 

secara parsial dan 

simultan.  

Lanjutan Tabel 2.1. 

 Tabulasi Penelitian Terdahulu 
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Ditemukan perbedaan dari penelitian yang dilakukan dari beberapa peneliti, 

yaitu pada peneliti Aris Baharudin dkk (2015) menggunakan tambahan 

variabel independen pelatihan dan perbedaan selanjutnya yaitu objek yang 

digunakan saat melakukan penelitian pada kelima peneliti. 

B. Teori dan Kajian Pustaka  

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja 

Mangkunegara (2007:67) mendefinisikan kinerja sebagai hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Rivai (2005:17) mengemukakan pengertian kinerja 

adalah prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas 

atau pekerjaannya sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan. 

Prawirosentono (2008:64) mengungkapkan bahwa kinerja adalah 

sesuatu yang dicapai seseorang atau kelompok dalam organisasi yang 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam 

rangka mencapai tujuan perusahaan secara legal, dan tidak melanggar 

hukum, moral dan etika. Kinerja juga dapat didefinisikan sebagai hasil 

kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan 

sesuai dengan perannya dalam organisasi (Sedarmayanti, 2001:50). 

b. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Mahmudi (2005:20) menyatakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja, antara lain : 

1) Faktor personal, meliputi : pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, 

kepercayaan diri, motivasi, dan komiten yang dimiliki setiap 

individu. 
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2) Faktor kepemipinan, meliputi : kualitas dalam memberikan 

dorongan semangat, motivasi, arahan, dan dukungan yang 

diberikan atasan ke bawahan. 

3) Faktor tim, meliputi : kualitas dukungan dalam memberikan 

dorongan semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer 

dan team leader. 

4) Faktor sistem, meliputi : sistem kerja, fasilitas kerja, proses 

organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi. 

5) Faktor kontekstual, meliputi : tekanan dan perubahan lingkungan 

eksternaldan internal organisasi. 

c. Manfaat Penilaian Kinerja 

Handoko (2000:135), mengemukakan bahwa manfaat yang dapat 

dipetik dari penilaian kinerja antara lain : 

1) Perbaikan kinerja 

2) Penyesuaian kompensasi 

3) Keputusan-keputusan penempatan 

4) Kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

5) Perencanaan dan pengembangan karier 

6) Penyimpangan proses staffing 

7) Ketidak akuratan informasi 

8) Kesalah-kesalahan design pekerjaan 

9) Kesepatan yang adil 

10) Tantangan-tantangan eksternal 

d. Pengukuran Kinerja 

Menurut Dharma (2003:355), standar pengukuran kinerja 

karyawan mencakup : 
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1) Kuatitas, yaitu jumlah yang harus diseslesaikan atau dicapai. 

2) Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan. 

3) Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan. 

e. Indikator Kinerja 

Menurut Mathis dan Jackson (2006:387) kinerja diukur dengan 

indikator yang meliputi sebagai berikut : 

1) Kuantitas, yaitu jumlah atau target yang dihasilkan dan dinyatakan 

dalam istilah unit jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

2) Kualitas, yaitu hasil kegiatan yang dilakukan mendekati sempurna, 

dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan 

kegiatan dalam memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu 

kegiatan. 

3) Pengetahuan dan keterampilan, yaitu pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki oleh pegawai dari suatu organisasi. 

4) Ketepatan waktu, yaitu aktivitas yang diselesaikan pada waktu 

awal yang diinginkan dari sudut koordinasi dari hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

5) Komunikasi, yaitu hubungan atau interaksi dengan sesama rekan 

kerja dalam organisasi. 

2. Kompensasi 

a. Pengertian Kompensasi 

Sedarmayanti (2007:239) mendefinisikan kompensasi adalah 

segala sesuatu yang diterima oleh  karyawan sebagai balas jasa kerja 

mereka. Kompensasi merupakan segala sesuatu bentuk imbalan yang 
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diterima oleh seseorang (pekerja) sebagai imbalan atas kerja mereka 

(Darsono dan Siswandoko, 2011:269). 

Panggabean (2002) mengeukakan kompensasi dapat didefinisikan 

sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan 

sebagai balas jasa atas kontrubusi yang mereka berikan kepada 

perusahaan. Kompensasi dapat diartikan sebagai semua bentuk balas jasa 

yang diterima seorang karyawandari perusahaannya sebagai akibat dari 

jasa/tenaga yang telah diberikannya pada perusahaan tersebut. 

Dari pengertian yang disampaikan para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa kompensasi adalah imbalan yang diberikan ke karyawan baik 

berupa finansial atau non finansial sebagai balas jasa terhadap kontribusi 

dan kerja mereka ke perusahaan. 

 

 

b. Tujuan Kompensasi 

Tujuan kompensasi menurut H. Malayu S.P Hasibuan (2008:120) 

adalah sebagai berikut :  

1) Ikatan kerja sama  

Dengan pemberian kompensasi terjadilah ikatan kerja sama formal 

antara pengusaha dan karyawan. Karyawan harus mengerjakan 

tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha wajib 

membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

2) Kepuasan kerja   

 Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan fisik, status sosial dan egoistiknya sehingga 

memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. 
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3) Motivasi  

 Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah 

memotivasi bawahannya.  

4) Stabilitas karyawan  

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta 

eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan 

lebih terjamin karena turn-over relatif kecil.  

5) Disiplin  

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin 

karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari dan mentaati 

peraturan-peraturan yang berlaku. 

6) Pengaruh serikat buruh  

Dengan program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh 

dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada 

pekerjaannya.  

7) Pengaruh pemerintah  

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang 

perburuhan yang berlaku, maka intervensi pemerintah dapat 

dihindarkan. 

c. Asas- Asas Kompensasi 

Asas kompensasi menurut H. Malayu S.P Hasibuan (2008:122) 

adalah sebagai berikut :  

1) Asas Adil 

Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus 

disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko 
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pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerja dan memenuhi 

persyaratan internal konsistensi. 

2) Asas Layak dan Wajar 

Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi 

kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak 

adalah relatif, penetapan besarnya kompensasi didasarkan pada 

batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang 

berlaku. 

d. Jenis-Jenis Kompensasi 

Menurut Darsono dan Siswandoko (2011:269) kompensasi terbagi 

dalam beberapa jenis yaitu :  

1)   Kompensasi Finasial yang dibagi menjadi dua, yaitu : 

a) Kompensasi Finansial Langsung (Direct Financial 

Compentatiaon). 

 Gaji  merupakan kompensasi dalam bentuk uang yang 

dibayarkan atas tanggung jawab pekerjaan yang  

dilakukan.  

 Upah  merupakan kompensasi dalam bentuk uang yang 

dibayarkan atas waktu yang telah dipergunakan.  

 Bonus  merupakan insentif kinerja individual dalam 

bentuk pembayaran khusus diatas gaji pekerja.  

b) Kompensasi Finansial Tidak Langsung (Indirect Financial 

Compentation).  

 Tunjangan adalah kompensasi tambahan (finansial atau 

non finansial) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan 
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perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk 

meningkatkan kesejahteraan mereka seperti tunjangan hari 

raya, asuransi kesehatan dan uang pensiun. 

 Fasilitas  adalah sarana pendukung dalam aktivitas 

perusahaan berbentuk fisik dan digunakan dalam kegiatan 

normal perusahaan, memiliki jangka waktu yang relatif 

permanen dan memberikan manfaat untuk masa yang akan 

datang.  

 

 

2) Kompensasi Non Finansial  

Bentuk kompensasi yang merupakan imbalan kepuasan yang 

diterima oleh pekerja atas pekerjaan itu sendiri atau dari 

lingkungan fisik atau psikologis perusahaan. Contoh : promosi dan 

pujian. 

3. Disiplin Kerja 

a. Pengertian Disiplin Kerja 

Singodimejo (2002), mengatakan disiplin adalah sikap kesediaan 

dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati norma-normma 

peraturan yang berlaku disekitarnya. Menurut Veithzal Rivai (2011:82) 

Disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan para manajer untuk 

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah 

suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran 

dan kesedian seorang dalam memenuhi segala peraturan perusahaan. 

Menurut Singodimenjo (2011:86) mengungkapkan bahwa : 

Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi 
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dan mentaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Jadi, 

dari beberapa definisi di atas dapat di simpulkan disiplin adalah suatu 

bentuk alat atau pelatihan yang digunakan oleh para pemimpin untuk 

memperbaiki sikap dan perilaku agar karyawan bersedia menaati 

peraturan serta norma-norma yang dibuat oleh perusahaan dengan cara 

sukarela. 

 

 

b. Macam-Macam Disiplin Kerja 

1. Disiplin Preventif   

Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan 

aturan, sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah.  

2. Disiplin Korektif   

Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani 

pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari 

pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan korektif dapat berupa 

hukuman ataupun sanksi. 

3. Disiplin Progresif   

Disiplin Progresif adalah kegiatan memberikan hukuman-hukuman 

yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang 

berulang.Tujuan dari disiplin progresif ini agar karyawan mengambil 

tindakan-tindakan korektif sebelum mendapat hukuman yang lebih 

serius. 

c. Tujuan Disiplin Kerja 
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Tujuan dari penilaian disiplin kerja menurut Siswanto 

Sastrohardiwiryo (2012:93) yaitu :  

1) Pegawai menepati segala peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan 

maupun peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku, baik 

tertulis maupun tidak tertulis, serta melaksanakan perintah manajemen 

dengan baik.  

2) Pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta 

mampu memberikan pelayanan yang maksimum kepada pihak  

tertentu yang berkepentingan dengan perusahaan sesuai dengan 

bidang pekerjaan yang diberikan.  

3) Pegawai dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, 

barang dan jasa perusahaan dengan sebaik-baiknya.  

4) Pegawai dapat bertindak dan berpartisipasi sesuai dengan norma-

norma yang berlaku pada perusahaan.  

5) Pegawai mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai 

dengan harapan perushaan, baik dalam jangka waktu pendek maupun 

jangka panjang. 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

Singodimedjo dalam Edy Sutrisno (2011:89) mengemukakan 

beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai adalah : 

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi 

Besar kecilnya kompensasi dapat mepengaruhi tegaknya disiplin. Para 

karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku, bila ia 

merasa mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan jerih 

payahnya yang telah dikontribusikan bagi perusahaan. 

2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan 
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Keteladanan pimpinan sangat penting sekali, karena dalam 

lingkungan perusahaan, semua karyawan akan selalu memperhatikan 

bagaiana pimpinan dapat menegakkan disiplin dirinya dan bagaimana 

ia dapat mengendalikan dirinya dari ucapan, perbuatan dan sikap yang 

dapat merugikan aturan disiplin yang sudah ditetapkan. 

3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan 

Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam perusahaan, bila 

tidak adanya aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan 

bersama. 

4. Keberanian pimpinan dala mengambil tindakan 

Bila ada seorang karyawan yang melanggar disiplin, maka perlu ada 

keberanian pemimpin untuk mengingatkan atau mengambil keputusan 

untuk menyikapi tindakan karyawannya. 

5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan 

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perlu ada 

pengawasan, yang akan mengarahkan para karyawan agar dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan yang 

ditetapkan. 

6. Ada tidaknya perhatian kepada karyawan 

Karyawan membutuhkan perhatian yang besar dari pimpinannya 

sendiri. Keluhan dan kesulitan mereka ingin didengar, dan dicarikan 

jalan keluarnya. Pimpinan yang dapat memberikan perhatian yang 

besar terhadap karyawan akan dapat menciptakan disiplin kerja yang 

baik. 

7. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin 
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Kebiasaan-kebiasaan positif itu antara lain : 

a) Saling menghormati. 

b) Melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya. 

c) Memberi informasi ataupun izin kepada rekan kerja ataupun 

atasan. 

e. Fungsi Disiplin Kerja 

Menurut Pandi (2016:3) fungsi disiplin kerja antara lain : 

1) Menata kehidupan bersama dalam suatu organisasi. 

2) Membangun dan melatih kepribadian yang baik. 

3) Pemaksaan untuk mengikuti peraturan organisasi. 

4) Sanksi atau hukuman bagi yang melanggar disiplin. 

f. Prinsip Disiplin Kerja 

Pandi (2016:5) mengemukakan beberapa prinsip disiplin antara lain : 

1) Pendisiplinan dilakukan secara pribadi. 

2) Pendisiplinan harus bersifat membangun. 

3) Pendisiplinan haruslah dilakukan oleh atasan langsung. 

4) Keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan. 

g. Komponen Disiplin Kerja 

Menurut Rivai (2006), ada 5 komponen yang mendukung terjadinya 

displin kerja. Komponen tersebut dapat digunakan sebagai alat pengukur 

disiplin kerja karyawan. Kelima komponen yang mendukung terjadinya 

disiplin, antara lain : 

1) Ketepatan waktu hadir dalam bekerja 

Hal ini menjadi indikator mendasar untuk mengukur kedisiplinan dan 

biasanya karyawan yang memiliki disiplin kerja rendah terbiasa untuk 

terlambat bekerja. 
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2) Ketaatan terhadap standar kerja 

Hal ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawab karyawan 

terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya. 

 

3) Kepatuhan terhadap peraturan 

Karyawan yang taat pada peraturan kerja tidak akan melalaikan 

prosedur kerja dan akan selalu mengikuti pedoman kerja yang 

ditetapkan oleh perusahaan. 

4) Tingkat kewaspadaan 

Karyawan memiliki kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati, 

penuh perhitungan dan ketelitian dalam bekerja, serta selalu 

menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien. 

5) Bekerja etis 

Beberapa karyawan mungkin melakukan tindakan yang tidak sopan 

ke pelanggan atau terlibat dalam tindakan yang tidak pantas ke 

sesama rekan kerja ataupun atasan. 

C. Pengaruh Antar Variabel 

1. Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja 

Penyediaan kompensasi bertujuan utama untuk memberikan balas 

jasa terhadap kontribusi dan kinerja karyawan terhadap perusahaan. Selain 

dari tujuan utama tersebut, kompensasi bermanfaat untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup karyawan, memperkuat hubungan antara perusahaan dan 

karyawan serta meningkatkan disiplin terhadap peraturan. Oleh dari itu, 

perusahaan harus membuat penyediaan kompensasi secara adil dan 

memadai untuk karyawan. Irawan (1997:212) mengemukakan kompensasi 
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yang tidak memadai dapat mengurangi kinerja, motivasi, disiplin hingga 

potensi karyawan untuk meninggalkan perusahaan. 

Hal ini didukung dengan hasil penelitian Putu Agus Candra 

Mahardika dkk., (2016) yang menunjukan hasil bahwa kopensasi 

berpengaruh secara positif ke kinerja karyawan. Dengan demikian 

pemberian kompensasi yang adil maka akan membangun kinerja karyawan 

yang tinggi.  

2. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Hasibuan (2003:193) berpendapat bahwa “disiplin kerja yang baik 

mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-

tugas yang diberikan kepadanya”. Kedisiplinan ini dilaksanakan untuk 

mendorong para karyawan untuk taat terhadap peraturan dan standar 

perusahaan sehingga tujuan pokok dari perusahaan melalui kinerja 

karyawan cepat tercapai dengan efisien dan efektif. 

Hal ini didukung penelitian yang dilakukan Sisilia Naibaho 

dkk.,(2016) dengan hasil penelitian disiplin kerja berpengaruh secarapositif 

terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian dengan tingginya tingkat 

disiplin maka kinerja karyawan juga ikut meningkat. 

3. Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Robbins (2006:121) menyatakan bahwa kinerja pegawai dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, diantaranya iklim organisasi, kepemimpinan, kualitas 

pekerjaan, kemampuan kerja, inisiatif, daya taham atau kehandalan, 

kuantitas kerja, motivasi dan disiplin kerja. Motivasi ini dapat dipengaruhi 

dalam diri karyawan itu sendiri ataupun dari luar diri karyawan. Motivasi 

dari luar diri karyawan contohnya adalah pemberian kompensasi yang 

memadai atau layak. Pemberian kompensasi yang layak dan adanya disiplin 
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kerja pada diri karyawan tersebut, dapat memberikan kontribusi yang tinggi 

sehingga kinerja karyawan ikut akan meningkat sesuai apa yang diharpakan 

oleh perusahaan. 

Hal ini didukung penelitian yang dilakukan Catherine Purnama dan 

Sesilya Kempa (2016) dengan hasil penelitian bahwa kompensasi dan 

disiplin kerja berpengaruh positif dan simultan terhadap kinerja karyawan. 

Hal ini menunjukan pemberian kompensasi baik finansial dan non finasial 

serta adanya disiplin kerja mampu meningkatkan kinerja karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya di dalam perusahaan. 

D. Konsep Penelitian 

Penelitian ini adalah akan menganalisis pengaruh kompensasi 

terhadap kinerja karyawan, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan, dan pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

Berdasarkan kajian literatur, landasan teori dan hasil penelitian 

terdahulu dapat dibuat konsep penelitian sebagai berikut : 

Gambar 2.1. 

Konsep Penelitian Hubungan Kompensasi, Disiplin Kerja dan Kinerja 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

H1 

DisiplinKerja (X2) 

1. Kehadiran dalam bekerja 

2. Ketaatan terhadap standar 

kerja 

3. Kepatuhan terhadap 

peraturan 

4. Tingkat kewaspadaan 

5. Bekerja etis 

Kinerja Karyawan (Y) 

1. Kuantitas 

2. Kualitas 

3. Ketepatan waktu 

 

H2 

Kompensasi (X1) 

1. Gaji dan upah 

2. Insentif 

3. Tunjangan 

4. Rekreasi 

5. Pujian  

H3 
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E. Perumusan Hipotesis 

Notoatmodjo (2009:143) menyatakan tujuan pemberian kompensasi 

adalah menghargai prestasi kerja, dengan pemberian kompensasi yang 

memadai adalah suatu penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja 

karyawannya. 

Hasibuan (2003:20) menyatakan bahwa faktor disiplin sangat 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Apabila tingkat disiplin karyawan 

suatu perusahaan baik maka tingkat kinerja perusahaan itu baik juga, dan 

kebalikannya. 

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Catherine 

Purnama dan Sesilya Kempa (2016), menyatakan bahwa kompensasi dan 

disiplin kerja berpengaruh positif dan simultan terhadap kinerja karyawan. 

Dari uraian diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

H2 : Disiplin kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

H3 : Kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja karyawan. 
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