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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu dijadikan sebagai pertimbangan dan 

acuan dalam membandingkan pengaruh suatu variabel. Beberapa penelitian 

yang telah dilakukan mengenai pengaruh terhadap kinerja karyawan 

menunjukan hasil sebagai berikut ini: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penulis Hasil 

1.  Pengaruh 

kompensasi dan 

kepuasan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan (PT. 

Kubu Jati Singaraja 

Bali) 

Ide Bagus, I 

Wayan Bagia, I 

Wayan Suwendra, 

2016. 

- Kompensasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

- Kepuasan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

- Kompensasi dan kepuasan 

bersama-sama berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 
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2. Pengaruh kepuasan 

kerja dan disiplin 

kerja terhadap 

kinerja karyawan 

UD. Bintang ABC 

Kab. Pasuruan  

Fredyan Satria 

Utama, 2017. 

- Kepuasan kerja dan disiplin kerja 

berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja. 

- Variabel kepuasan yang 

berpengaruh dominan terhadap 

kinerja karyawan. 

3.  Pengaruh 

kompensasi dan 

disiplin kerja 

terhadap kinerja 

karyawan PT. Tri 

Hasta Perkasa 

Jakarta 

Annisa 

Muzkholifah, 

2017 

- Kompensasi kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

karyawan. 

- Disiplin kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

karyawan. 

- Kompensasi adalah variabel 

paling berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan 

4. Pengaruh kepuasan 

kerja dan disiplin 

kerja terhadap 

prestasi kerja 

karyawan pada CV. 

JM Jaya Motor 

Semarang 

Edy Suryanto, 

Leonardo Budi, 

2015 

- Terdapat pengaruh positif 

signifikan dari variabel kepuasan 

terhadap prestasi kerja 

- Terdapat pengaruh positif 

signifikan dari variabel disiplin 

kerja terhadap prestasi kerja. 

- Terdapat pengaruh positif 

signifikan dari kepuasan kerja 

dan disiplin kerja terhadap 

prestasi kerja. 
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Persamaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu sama-sama 

menggunakan variabel kepuasan kerja, disiplin kerja dan kinerja karyawan. 

Kemudian dari hasil penelitian terdahulu diketahui terdapat keterkaitan 

antar variabel bebas dan terikat. Perbedaan penelitian saat ini dan penelitian 

terdahulu adalah terletak pada objek dan pengembangan indikator variabel. 

B. Landasan Teori 

Landasan teori adalah penjelasan dari semua teori yang terkait 

dengan variabel penelitian yaitu kinerja karyawan, kepuasan kerja dan 

disiplin kerja. 

1. Kinerja  

a. Pengertian kinerja 

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh 

seorang pegawai diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Menurut Wirawan (2009) kinerja adalah keluaran yang dihasilkan 

oleh indikator-indikator suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. 

Terdapat hubungan yang sangat erat antara kinerja karyawan 

dengan kinerja organisasi atau perusahaan, baik buruknya kinerja 

suatu perusahaan tergantung pada sumber daya manusianya. 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2006) 

mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 
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diberikan kepadanya. Pencapaian tujuan perusahaan berkaitan erat 

dengan kinerja karyawan.  

Kinerja karyawan dipengaruhi beberapa faktor diantaranya 

adalah kuantitas pekerjaan yang dapat dilakukan seseorang dalam 

waktu tertentu, kualitas pekerjaan, disiplin kerja, keandalan dalam 

melakukan pekerjaan, kehadiran masuk kerja, kemampuan bekerja 

sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas yang telah 

ditetapkan (Mathis dan Jackson, 2006). 

Dari berbagai landasan teori diatas, yang digunakan sebagai 

dasar teori dalam penelitian ini adalah pendapat dari 

Mangkunegara (2006) yanng mengemukakan bahwa kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan  kepadanya. 

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

Tinggi rendahnya kinerja seorang karyawan dapat ditentukan 

oleh beberapa faktor yang mempengaruhi baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

menurut Siagian (2008) yaitu :  

1)  Kompensasi 

Tak dapat dipungkiri, upah merupakan salah satu faktor paling 

krusial dalam upaya meningkatkan motivasi kerja karyawan. Selain 
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gaji pokok dan tunjangan tetap, HR harus kreatif dalam merancang 

paket benefit agar kinerja karyawan tetap terjaga 

2)  Lingkungan kerja 

Memastikan karyawan memiliki tempat kerja yang ‘sehat’ adalah 

kunci dari produktivitas karyawan. perusahaan seharusnya tahu 

ruangan kerja yang selaras memenuhi kaidah pencahayaan dan 

sirkulasi udara yang baik. 

3)  Budaya organisasi 

Dalam melaksanakan tugasnya, karyawan memerlukan dukungan 

organisasi di mana tempat ia bekerja. Dengan adanya budaya 

organisasi yang positif dapat juga memberikan efek yang baik bagi 

kinerja karyawan tersebut. 

4)  Kepemimpinan 

Sebagai atasan yang baik Anda harus mau “mendengarkan” 

pendapat dan pemikiran karyawan Anda. Berikan dukungan kepada 

mereka untuk mengemukakan pendapat dan ide – ide baru pada saat 

meeting, ajak mereka untuk “terlibat” dalam proyek yang sedang 

dikerjakan. 

5)  Motivasi kerja 

Motivasi sangat penting mendorong semangat kerja karyawan. 

Motivasi dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, lingkungan 

masyarakat, budaya, dan nilai-nilai agama yg dianutnya. 

6)  Disiplin kerja 
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Hal ini berkaitan dengan bagaimana kedisiplinan yang di terapkan 

oleh perusahaan. semakin baik tingkat disiplin yang di terapkan 

maka semakin baik pula kinerjanya. 

7)  Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja yang tinggi akan meningkatkan gairah seseorang 

dalam bekerja kemudian hal ini dapat mempengaruhi produktivitas 

karyawan. 

8)  Komunikasi 

Dan yang tidak kalah penting adalah komunikasi yang berjalan 

antara karyawan dengan rekan maupun karyawan dengan atasan 

berjalan dengan baik. 

Sedangkan menurut Robbins (2006) faktor yang 

mempengaruhi kinerja antara lain : kemampuan (ability) dan faktor 

motivasi (motivation). Selain itu Wirawan (2009) mnenjelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada 3 yaitu : 

1) Faktor internal karyawan, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

karyawan yang merupakan faktor pembawaan dari lahir dan ketika 

dia berkembang. Faktor-faktor bawaan seperti bakat, sifat, serta 

keadaan fisik. Kemudian, faktor-faktor yang diperoleh seperti 

knowledge, ketrampilan, etos kerja, pengalaman kerja, dan motivasi 

kerja. 

2) Faktor internal perusahaan, yaitu dukungan dari dalam perusahaan 

dimana dia bekerja. Faktor-faktor internal tersebut diantaranya ialah 
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visi dan misi perusahaan, kebijakan perusahaan, teknologi, strategi 

organisasi, sistem manajemen, kompensasi, kepemimpinan, budaya 

organisasi, dan rekan kerja. 

3) Faktor lingkungan eksternal perusahaan, yaitu kejadian, keadaan 

atau situasi yang terjadi di luar perusahaan. Faktor-faktor 

lingkungan eksternal tersebut adalah kehidupan ekonomi, politik, 

sosial, budaya dan agama, dan kompetitor. 

 

c. Indikator kinerja 

Indikator kinerja (performance indicators) dipergunakan 

untuk bahan dasar pengukuran atau menilai suatu kinerja secara 

kualitatif maupun kuantitatif. Pengukuran kinerja dapat dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana kinerja karyawan tersebut. Indikator 

kinerja menganjurkan sudut pandang yang dapat melihat ke depan 

dari pada melihat ke belakang. Hal ini menunjukkan yang mana 

aspek kinerja yang perlu di evaluasi. 

Mangkunegara (2006) mengemukakan bahwa cara 

pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1) Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan sesuai standart 

yang sudah ditetapkan. 

2) Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan karyawan. 
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3) Ketepatan waktu, yaitu apakah tugas yang diberikan sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan. 

 

2. Kepuasan Kerja 

a. Pengertian kepuasan kerja 

Kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang menyenangkan 

maupun tidak menyenangkan bagi para karyawan terhadap 

pekerjaan mereka (Handoko, 2013). Dengan kata lain kepuasan 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Luthans 

(2006) berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosi 

positif seorang karyawan yang berasal dari penilaian kinerja atau 

pengalaman kerja seseorang. 

Menurut Robbins (2001) kepuasan adalah perilaku individu 

terhadap pekerjaannya. Setiap perusahaan yang karyawannya 

mendapat kepuasan di tempat kerja maka cenderung lebih efektif 

daripada perusahaan yang karyawannya kurang mendapat 

kepuasan di tempat kerja. Maka dapat diartikan bahwa kepuasan 

mencerminkan perasaan individu terhadap pekerjaannya. 

Perasaan yang saling berhubungan dengan pekerjaan 

biasanya melibatkan berbagai aspek seperti upah atau gaji, rekan 

kerja, dan lingkungan kerja. Karyawan akan merasa usaha atau 

pekerjaan dihargai dan merasa puas apabila aspek-aspek tersebut 

dapat terpenuhi, sebaliknya jika aspek-aspek itu tidak terpenuhi 
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maka karyawan akan cenderung tidak puas dan hal tersebut dapat 

berdampak pada kinerja karyawan itu sendiri. 

b. Indikator-indikator kepuasan kerja 

Indikator kepuasan kerja dalam mengukur tingkat kepuasan 

kerja karyawan menurut Fred Luthans (2006) adalah sebagai berikut 

: 

1) Pekerjaan itu sendiri 

Kemampuan yang dimiliki karyawan sesuai dengan tanggung 

jawab pada pekerjaannya. Jika seorang karyawan tersebut 

merasa hasil kerjanya memuaskan maka karyawan tersebut akan 

merasa puas. 

2) Gaji  

Gaji yang diterima dapat menjadi tolak ukur dari kepuasan kerja 

yang dapat diukur seberapa layak gaji yang diperoleh terhadap 

beban kerja, besarnya tanggung jawab, tingkat kesulitan 

pekerjaan, dan resiko pekerjaan. 

3) Promosi  

Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawannya 

untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi berdasarkan masa 

kerja dan potensi diri karyawan. 

4) Atasan 

Kemampuan atasan berinteraksi dan tidak pasif dengan 

memberikan dukungan dan bantuan kepada karyawan. Atasan 
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mampu membangun hubungan fungsional dan hubungan 

keseluruhan yang baik, diakui mampu memberikan tingkat 

kepuasan kerja yang paling tinggi. 

5) Rekan kerja 

Hubungan sosial yang baik dengan sesama rekan kerja akan 

menimbulkan kepuasan kerja yang positif. Sebaliknya jika 

karyawan memiliki konflik dengan rekan kerja, maka akan 

berpengaruh negatif pada kepuasan kerja karyawan terhadap 

pekerjaannya. 

Kemudian Luthans juga menjelaskan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh terhadap: 

1) Kinerja 

Seorang karyawan dengan tingkat kepuasan tinggi kinerjanya 

akan meningkat. Ada beberapa variabel yang menghubungkan 

antara kinerja dengan kepuasan kerja, terutama penghargaan 

atau reward. Jika karyawan menerima penghargaan yang 

mereka anggap layak, mereka akan merasa puas dan akan 

berusaha menghasilkan kinerja yang baik untuk mendapatkan 

penghargaan itu lagi. 

2) Rotasi karyawan 

Kepuasan kerja yang tinggi akan membuat rotasi karyawan 

menjadi rendah, sebaliknya jika karyawan merasa tidak puas, 

maka rotasi karyawan akan tinggi. 
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3. Disiplin kerja 

a. Pengertian disiplin kerja 

Disiplin kerja dapat diartikan sebagai suatu sikap, tingkah 

laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Ghozali (2013) 

disiplin merupakan suatu sikap kesediaan atau ketaatan seseorang 

untuk mentaati norma-norma peraturan yang berlaku. Handoko 

(2012) mengatakan bahwa disiplin adalah kesediaan yang muncul 

dari kesadaran diri sendiri untuk mentaati pearaturan yang sudah 

dibuat oleh organisasi. 

Disiplin adalah suatu hal yang krusial bagi suatu perusahaan. 

Terkadang ada suatu pekerjaan yang menggunakan sistem 

kedisiplinan karyawan agar dapat mempermudah pekerjaan. 

Apabila seorang karyawan menerapkan disiplin kerja yang baik, 

maka dapat dipastikan pekerjaannya akan mudah selesai. Seorang 

karyawan yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi akan 

melakukan pekerjaannya dengan baik pula. 

Rivai (2009) menyatakan disiplin kerja adalah suatu tolak 

ukur yang digunakan manajer atau atasan untuk merubah perilaku 

serta suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan 

seseorang agar mentaati peraturan organisasi. Baiknya tingkat 

kedisiplinan seseorang mencerminkan besarnya rasa tanggung 

jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini dapat 
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mendorong gairah kerja, semangat kerja dan terwujudnya tujuan 

perusahaan. Disiplin kerja dibagi menjadi dua menurut 

Mangkunegara (2007) yaitu: 

1) Disiplin preventif 

Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan 

karyawan agar mematuhi pedoman kerja dan aturan-aturan yang 

telah dibuat perusahaan. Disiplin preventif merupakan suatu 

sistem yang berkaitan dengan kebutuhan kerja. Jika sistem 

dalam suatu organisasi baik maka diharapkan dapat lebih mudah 

menegakkan kedisiplinan karyawan..  

2) Disiplin korektif 

Disiplin korektif adalah suatu upaya untuk menggerakkan 

karyawan dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan 

agar tetap mematuhi peraturan yang berlaku pada perusahaan. 

pada disiplin korektif, karyawan yang melanggar peraturan akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan 

dari pemberian sanksi ini agar memperbaiki karyawan, 

memelihara peraturan, dan memberikan pelajaran kepada 

pelanggar.  

b. Indikator disiplin kerja 

Disiplin merupakan suatu sikap kesediaan atau ketaatan 

seseorang untuk mentaati norma-norma peraturan yang berlaku. 
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Indikator disiplin kerja dalam penelitian ini menggunakan pendapat 

dari Singodimejo dalam Sutrisno (2011) adalah sebagai berikut : 

1) Taat terhadap aturan waktu 

Merupakan bentuk kemampuan karyawan datang ke kantor 

tepat waktu. 

2) Taat terhadap aturan perusahaan 

Merupakan bentuk kemampuan karyawan menjalankan tugas 

dan peraturan dalam perusahaan. 

3) Taat terhadap aturan perilaku dalam bekerja 

Aturan yang meliputi cara-cara karyawan melakukan pekerjaan 

sesuai dengan aturan perusahaan antara lain: 

 Mampu memanfaatkan dan menggunakan peralatan dengan 

baik. 

 Mengikuti cara kerja yang sudah ditentukan perusahaan. 

 

C. Hubungan Antar Variabel. 

Hubungan antar variabel yang akan dijelaskan adalah semua 

variabel yang terkait dalam penelitian ini, yaitu hubungan kepuasan kerja, 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

1. Hubungan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan 

Menurut Gibson (2010) kepuasan secara jelas menggambarkan 

adanya hubungan timbal balik antara kepuasan kerja dan kinerja. Maka 

semakin baik perasaan puas terhadap pekerjaan mereka semakin baik 
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pula hasil kerja karyawan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan 

Edy Suryanto (2015) terdapat pengaruh positif signifikan dari kepuasan 

kerja dan disiplin kerja terhadap prestasi kerja karyawan.  

2. Hubungan disiplin kerja dengan kinerja karyawan 

Hasibuan (2007) menjelaskan bahwa kedisiplinan merupakan 

fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang paling penting 

karena semakin baik tingkat kedisplinan karyawan, semakin baik pula 

prestasi kerja yang dicapai. Dalam penelitian yang dilakukan Edy 

Suryanto (2015) terdapat pengaruh positif signifikan dari kepuasan 

kerja dan disiplin kerja terhadap prestasi kerja karyawan.  

Baiknya tingkat kedisiplinan seseorang mencerminkan 

besarnya rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan 

kepadanya. Hal ini dapat mendorong gairah kerja, semangat kerja dan 

terwujudnya tujuan perusahaan. 

3. Hubungan kepuasan kerja dan disiplin kerja dengan kinerja 

karyawan 

Menurut Robbins (2001) kepuasan adalah perilaku individu 

terhadap pekerjaannya. Setiap perusahaan yang karyawannya mendapat 

kepuasan di tempat kerja maka cenderung lebih efektif daripada 

perusahaan yang karyawannya kurang mendapat kepuasan di tempat 

kerja. 

Dalam penelitian yang dilakukan Edy Suryanto (2015) terdapat 

pengaruh positif signifikan dari kepuasan kerja dan disiplin kerja 
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terhadap prestasi kerja karyawan. Serta baiknya tingkat kedisiplinan 

seseorang mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab terhadap 

tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini dapat mendorong gairah 

kerja, semangat kerja dan terwujudnya tujuan perusahaan. 

 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian ini didasari oleh beberapa teori 

yang digunakan untuk memudahkan alur pemikiran yang akan digunakan. 

Menurut Sugiyono (2006) kerangka pikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori mempunyai hubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasi sebagai masalah. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan 

terdapat hubungan antara masing-masing variabel. 

Kerangka pikir dalam penelitian ini didasari oleh beberapa teori. 

Kinerja dipengaruhi oleh kepuasan kerja dan disiplin kerja. Variabel bebas 

adalah kepuasan kerja (X1) salah satu aspek yang berperan dalam 

mempengaruhi kinerja yang dikemukakan oleh Luthans (2006). Variabel 

bebas selain kepuasan kerja adalah disiplin kerja (X2) yang dikemukakan 

oleh Singodimejo (2011). Kemudian, variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah kinerja (Y) yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2002). 

Hubungan variabel bebas Kepuasan Kerja (X1) dengan Kinerja 

Karyawan (Y) diperoleh berdasarkan teori dari Gibson (2010) yang 

menyatakan bahwa kepuasan secara jelas menggambarkan adanya 
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hubungan timbal balik antara kepuasan kerja dan kinerja. Dengan kata lain 

semakin baik perasaan puas terhadap pekerjaan mereka semakin baik pula 

hasil kerja karyawan tersebut. Salah satu aspek yang berperan dalam 

mempengaruhi kinerja yang dikemukakan oleh Luthans (2006). 

Hubungan variabel bebas yang kedua yaitu Disiplin Kerja (X2) 

dengan Kinerja Karyawan (Y) diperoleh berdasarkan teori dari Hasibuan 

(2007) menjelaskan bahwa kedisiplinan merupakan fungsi operatif 

manajemen sumber daya manusia yang paling penting karena semakin baik 

tingkat kedisplinan karyawan, semakin baik pula prestasi kerja yang 

dicapai. salah satu aspek yang berperan dalam mempengaruhi kinerja yang 

dikemukakan Mangkunegara (2002). 

Gambar 2.1 

Hubungan kepuasan, disiplin kerja dan kinerja 
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Perasaan terhadap pekerjaan (X1.1) 

Perasaan terhadap gaji (X1.2) 

Perasaan terhadap promosi (X1.3) 

Perasaan terhadap atasan (X1.4) 

Perasaan terhadap rekan kerja (X1.5) 
 

Disiplin Kerja (X2) 

Taat terhadap waktu (X2.1) 

Taat terhadap peraturan (X2.2) 

Taat terhadap aturan perilaku dalam bekerja 

(X2.3) 

 

Kinerja Karyawan 
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E. Hipotesis  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Ide Bagus, I 

Wayan Bagis, dkk. (2016) tentang “Pengaruh Kompenasasi dan Kepuasan 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Kubu Jati Singaraja Bali”, 

menyatakan bahwa kepuasan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

H1 : Kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

pada Perusahaan Senapan Angin Sanaji. 

Annisa Muzkholifah (2017) melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Tri Hasta Perkasa Jakarta”, dengan hasil penelitian bahwa disiplin kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

H2 : Disiplin kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

Perusahaan Senapan Angin Sanaji. 

Berdasarkan penelitian dari Fredyan Satria Utama (2017) tentang 

“Pengaruh Kepuasan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan UD. 

Bintang ABC Kab. Pasuruan”, menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

kepuasan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 

H3 : Kepuasan kerja dan disiplin kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan Perusahaan Senapan Angin Sanaji. 


