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ABSTRAK 

 

Hubungan Antara Motivasi Kerja dan Pemberian Kompensasi 

Dengan Disiplin Kerja Pegawai 

Oleh : 

Rifky Kholif Prasetyo 

 

 Disiplin kerja adalah suatu tindakan taat pada aturan yang telah 

ditetapkan serta kesadaran dari seorang pekerja untuk melakukan 

sebuah pekerjaan tanpa harus diperintah atau diingatkan kembali. 

Motivasi dan Kompensasi diduga faktor yang mempengaruhi terjadinya 

disiplin kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara motivasi kerja dan pemberian kompensasi terhadap disiplin kerja 

pegawai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah Ada hubungan 

antara motivasi kerja dengan  disiplin kerja, Ada hubungan antara 

Pemberian Kompensasi dengan disiplin kerja, serta Ada hubungan 

antara Motivasi kerja dan pemberian kompensasi dengan disiplin kerja 

pegawai. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai kantor balai desa 

di Desa Serdang Kecamatan Tanjungbintang, Lampung Selatan dengan 

jumlah 30 pegawai. Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan 

teknik pengambilan sampling jenuh dan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di kantor balai desa 

di Desa Serdang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan 

menggunakan skala psikologi yaitu skala disiplin kerja, skala motivasi 

kerja, skala pemberian kompensasi. Skala disiplin kerja berjumlah 26 

aitem (α = 0,950), pada skala motivasi kerja berjumlah 27 aitem (α = 

0,929), dan pada skala pemberian kompensasi berjumlah 23 aitem (α = 

0,954). Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis 

regresi berganda yang dibantu dengan program SPSS 25.0 for 

windows. 

Data yang dianalisis menunjukkan hasil : 
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1. Rx1.2.3-y  = 0,996 nilai F=1558,197 dengan signifikan p = 0,000 

(p > 0,01). Hal tersebut menunjukan bahwa ada hubungan 

antara motivasi dan pemberian kompensasi dengan disiplin 

kerja pegawai. Motivasi dan kompensasi memberikan 

sumbangan efektif sebesar 99,1 % terhadap variabel terikat dan 

0,1 % dipengaruhi oleh variabel lain. 

2. Rx1-y = 0,753 dengan signifikan p = 0,000 (p > 0,05) 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara motivasi kerja 

dengan disiplin kerja. 

3. RX2-y = 0,994 dengan signifikansi p = 0,000 (p > 0,05) 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara pemberian 

kompensasi dengan disiplin kerja. 

 

Kata Kunci : Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, Pemberian 

Kompensasi 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang 

mengacu pada  Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan 

Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut : 

 

1. Konsonan 

 

Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  

 M م Zh ظ Dz ذ A ا

 R ز B ب

 ع

‘ 

(Koma 

terbalik 

di atas) 

 N ن

 W و Z س T ت

 H ه Gh غ S س Ts ث

 F ف Sy ش J ج

 ع

` 

(Apostrof, 

tetapi tidak 

dilambangkan 

apabila 

terletak di 

awal kata) 

 Q ق Sh ص H ح

 خ

 

Kh ض Dh ك K 

 Y ي L ل Th ط D د
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2. Vokal  

 

Vokal 

Pendek 
Contoh 

Vokal 

Panjang 
Contoh 

Vokal 

Rangkap 

_ 

- - - - 

- 

A ََا َجَدل Ȃ ََيَ  َسار… Ai 

- -- - - 

 
I ََي َسِذل Ȋ ََوَ  قِي ل… Au 

 و

- - - - 

- 

U ََو َذِكز Ȗ ََر    يَُجو 

 

3. Ta Marbutah 

 Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh 

dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbuthah yang 

mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Seperti 

kata : Thalhah, Raudhah, Jannatu al-Na’im.   

4. Syaddah dan Kata Sandang 

 Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. Seperti kata : Nazzala, Rabbana. Sedangkan 

kata sandang “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf 

qamariyyah maupun syamsiyyah.Contohnya : al-Markaz, al-Syamsu. 
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MOTTO 

 

"Discipline is remembering what you want." 

(Disiplin akan memberikan apa pun yang kamu inginkan.) 

 

-David Campbell 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Sumber daya manusia adalah sebuah aset yang sangat berharga bagi 

kehidupan dimasa kini dan masa yang akan datang. Salah satu sarana 

penting dalam sebuah organisasi adalah terciptanya disiplin kerja dari 

para sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga merupakan 

salah satu faktor penting yang akan terus menerus dibicarakan, karena 

sumber daya manusia inilah yang akan menjalankan kegiatan guna 

mencapai tujuan dari perusahaan atau organsasi. Sumber daya manusia 

biasa disebut dengan karyawan atau pegawai. Pegawai akan melakukan 

sebuah pekerjaan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh 

organisasi atau perusahaan (Siagian, 2010). Oleh karena itu, para 

pimpinan sebuah organisasi dituntut untuk mampu meningkatkan 

semangat, kinerja, serta kedisiplinan para sumber daya manusia. Selain 

itu, sumber daya manusia juga sangat berperan aktif dalam 

menjalankan sebuah organisasi serta tercapainya tujuan dari sebuah 

organisasi. (Nora, 2019). 

     Wether dan Davis (Nora, 2019) mengemukakan bahwa sumber daya 

manusia adalah pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai 

tujuan-tujuan organisasi. Sumber daya manusia merupakan sumber 

yang memiliki akal, perasaan, karya, dorongan serta pengetahuan. Oleh 

karenanya, sumber daya manusia merupakan sebuah faktor yang sangat 

penting untuk diberdayakan didalam sebuah organisasi, dengan begitu 

maka sebuah organisasi tersebut mampu untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Untuk tercapainya sebuah tujuan dari perusahaan atau 

organisasi maka sangat diperlukan kedisiplinan kerja dari seorang 

karyawan atau pegawai. Karyawan sendiri adalah seseorang yang 

bekerja pada sebuah lembaga (kantor instansi, perusahaan dan lain 

sebagainya). Sedangkan menurut Hasibuan (2013) karyawan/pegawai 

merupakan penjual jasa (pikiran atau tenaga) dan mendapatkan 

1 
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kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Sementara 

menurut Budiman (2018) seseorang bekerja karena ada sesuatu yang 

hendak dicapainya dan orang berharap bahwa aktivitas kerja yang 

dilakukannya akan membawanya kepada suatu keadaan yang lebih 

memuaskan daripada keadaan sebelumnya. 

     Menurut Sutrisno (2011) Disiplin kerja merupakan sesuatu yang 

sangat besar manfaatnya, baik bagi sebuah perusahaan/organisasi 

ataupun juga bagi karyawan itu sendiri. Bagi sebuah perusahaan atau 

organisasi dengan adanya disiplin kerja sangat membantu untuk 

mencapai sebuah tujuan serta dapat meningkatkan kemajuan serta dapat 

meningkatkan tata tertib dari perusahaan atau organisasi tersebut, 

sehingga dapat menciptakan hasil yang optimal. Sementara bagi 

karyawan dengan mereka menerapkan disiplin kerja akan menjadikan 

suasana kerja menjadi lebih semangat dan juga menyenangkan bagi 

para karyawan itu sendiri, dengan begitu maka para karyawan dapat 

melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran serta dapat 

mengembangkan tenaga dan pikiran semaksimal mungkin demi 

terwujudnya tujuan perusahaan. 

     Sebuah perusahaan atau organisasi dapat dikatakan sebagai yang 

terbaik apabila para karyawannya dapat menerapkan serta menjalankan 

disiplin kerja serta dapat mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan. 

Akan tetapi, pada kenyataannya banyak diantara karyawan atau 

pegawai yang bekerja belum mengikuti sepenuhnya disiplin kerja yang 

seharusnya ditaati. Hal tersebut mudah dijumpai, terutama mengenai 

pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk ketentuan jam 

bekerja. Contoh yang paling mudah dapat dilihat adalah pola kehadiran 

karyawan, ketentuan dalam  mengerjakan tugas pokok, kesetiaan 

menaati perihal absensi, tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan dan 

lain sebagainya, (Simarmata, 2017). 

     Menurut hasil observasi yang dilakukan penulis di salah satu 

instansi yaitu di Kantor kelurahan Desa Serdang pada tanggal 24 

Agustus 2020, terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh para 

pegawai seperti terlambat masuk kerja, masih kurangnya tanggung 
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jawab dalam menyelesaikan pekerjaan serta lain sebagainya. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih rendahnya disiplin kerja yang dilakukan 

oleh para pegawai yang bekerja di bidang pelayan masyarakat. Hal-hal 

tersebut masih terus menjadi sebuah permasalahan yang sampai saat ini 

terus membayangi para pimpinan perusahaan atau organisasi untuk 

dapat  meningkatkan kembali kedisiplinan para pegawai atau 

karyawannya. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan 

tiga orang pegawai yang bekerja di kantor kecamatan tanjungbintang, 

dengan hasil wawancara sebagai berikut. Menurut pegawai dengan 

inisial A mengatakan bahwa “ya kalau terlambat sih sudah menjadi 

tradisi mas”. Sedangkan menurut penuturan pegawai dengan inisial I 

“kalau hanya terlambat mah hampir dari sebagian pegawai pasti 

terlambat mas, karena kita kan juga memiliki keluarga jadi ya harus 

mengurusi keluarga dulu”. Selain itu menurut pegawai berinisial S 

mengatakan bahwa “ya kalau kita ya seperti ini mas, kalau kerjaan kan 

bisa nanti nani dulu diselesaikannya, kan pengumpulan pekerjaannya 

juga masih lama”. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, ada 

indikasi bahwa kedisiplinan kerja yang dilakukan masih kurang. Untuk 

itu sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang mendalam 

untuk dapat mengungkapkan hal-hal mengenai disiplin kerja. 

     Menurut Mangkunegara (2015) disiplin kerja merupakan upaya 

manajemen organisasi atau perusahaan untuk menerapkan peraturan 

yang ada untuk dipatuhi oleh seluruh karyawan tanpa terkecuali. 

Menurut Susanty dan Baskoro (2013), disiplin kerja merupakan suatu 

sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai baik secara tertulis 

maupun tidak tertulis dan bila melanggar akan dikenakan hukuman. 

Sedangkan menurut Rizal dan Radiman (2019) disiplin kerja adalah 

adanya kesadaran yang tumbuh dari diri seseorang dalam memenuhi 

tanggung jawab dan mentaati peraturan-peraturan sesuai tempat dia 

bekerja. Dari beberapa penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan 

atau dapat menarik garis bahwa disiplin kerja adalah upaya dari 

individu untuk melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan agar terhindar dari hukuman. 
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     Dari beberapa penjelasan diatas, disiplin kerja merupakan sebuah 

kegiatan yang sangat menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi 

serta menjadi sebuah nilai lebih bagi para pegawai yang mampu 

menerapkan kedisiplinan dalam melakukan pekerjaan.Di dalam agama 

islam pun telah diajarkan untuk berperilaku taat atau disipilin kepada 

pemimpin serta peraturan yang telah ditetapkan. 

 Seperti yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa : 59 

                         

                            

        

 

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 

Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S An-Nisaa : 59) 

     Menurut ayat Al-Qur’an diatas sebagai manusia yang beragama kita 

diajarkan untuk selalu mentaati aturan yang telah ditetapkan, 

menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita, serta 

tetap mematuhi apa yang telah diperintahkan pemimpin kita. Jika kita 

melakukan perilaku disiplin terhadap suatu pekerjaan itu sangatlah baik 

untuk kemajuan diri kita serta dapat membangun kualitas dalam 

kehidupan bermasyarakat. Dalam ayat tersebut juga mengandung 

banyak arti serta keutamaan yang dapat menjadikan kita manusia yang 

lebih baik lagi. Selain itu, disiplin juga menghindarkan kita pada sifat 

lalai, serta memudahkan jalan rezeki pada kita seperti yang dijelaskan 

dalam Surah Al-Jumu’ah ayat 9-10 
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Artinya : "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan 

shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu 

mengetahui.Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu 

di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung." (Q.S Al-Jumu’ah : 9-10) 

     Menurut ayat diatas dijelaskan bahwa jika kita disiplin terutama 

dalam hal beribadah, maka Allah akan memudahkan kita dalam 

mendapatkan rezeki. Tidak perlu takut jika kita tidak mendapatkan 

rezeki. Dalam ayat diatas pun sudah dijelaskan bahwa Allah tidak 

memerintahkan kita untuk beribadah terus-menerus akan tetapi harus 

diimbangi antara beribadah kepada Allah dengan kehidupan baik 

lainnya yang ada pada dunia. 

     Kedisipilinan merupakan sebuah hal yang harus terus ditingkatkan, 

tidak hanya sekali dua kali tetapi disiplin harus terus dilatih dan 

dijalankan setiap waktu. Pada dasarnya kedisiplinan kerja dapat 

dipengaruhi beberapa faktor, seperti faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal yaitu yang berasal dari dalam diri individu seperti 

semangat dalam melakukan pekerjaan, memiliki tujuan dalam 

melakukan pekerjaan, serta termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan 

tepat waktu serta termotivasi untuk melakukan pekerjaan sebaik 

mungkin. Sedangkan faktor eksternal yaitu yang berasal dari luar diri 

individu, yaitu apabila seorang individu melakukan kegiatan pekerjaan 

karena pengaruh dari lingkungan sekitar. 
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     Ada beberapa faktor disipilin kerja menurut Singodimejo 

(Simarmata, 2017)  yaitu ; (a) besar kecilnya kompensasi, (b) ada 

tidaknya keteladanan pimpinan perusahaan, (c) ada tidaknya peraturan 

yang dijadikan pegangan, (d) keberanian pimpinan dalam mengambil 

tindakan, (e) ada tidaknya perhatian kepada karyawan, (f) ada tidaknya 

pengawasan dari pemimpin, serta (g) kebiasaan-kebiasaan 

pegawai/karyawan. Sedangkan menurut Simamora (Simarmata, 2017) 

faktor yang mempengaruhi disiplin kerja adalah ; (a) motivasi kerja, (b) 

kepemimpinan, (c) komunikasi, dan (d) Lingkungan kerja.  

     Menurut pengamatan yang penulis lakukan, motivasi dari dalam diri 

dapat berpengaruh dalam meningkatkan kedisiplinan kerja para 

pegawai. Sejalan dengan itu menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Susanto dan Burhanuddin (2019) menyatakan bahwa motivasi kerja 

dapat berpengaruh terhadap disipilin kerja pegawai. Motivasi kerja 

merupakan salah satu faktor internal dari seorang individu. Motivasi 

merupakan sebuah dorongan yang ada dalam diri individu untuk 

mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Motivasi kerja merupakan  

dorongan  yang menjadikan  seseorang  untuk  melakukan  suatu  

perbuatan  dan  berlangsung  secara sadar. (Anggraeni, Damayanti, dan 

Ndun, 2019). Menurut Indy dan Handoyo (2013) motivasi kerja adalah 

sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja. Atau dengan 

kata lain pendorong semangat kerja.  Menurut Hasibuan (Susanto & 

Burhanudin, 2019), tujuan motivasi antara lain sebagai berikut: 

meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan; meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan; mempertahankan kestabilan karyawan 

perusahaan; meningkatkan kedisiplinan karyawan; mengefektifkan 

pengadaan karyawan; menciptakan suasana dan hubungan kerja yang 

baik; meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan; 

meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan; Mempertinggi rasa 

tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya dan Meningkatkan 

efesiensipenggunaan alat-alat dan bahan baku. Saat ini tidak sedikit 

pegawai yang mulai kehilangan motivasi untuk bekerja. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni, Damayanti, dan Ndun 

(2019) yang berjudul “Peran Motivasi Kerja Terhadap Disiplin Kerja 

Aparat Kepolisian di Polsek Kelapa Lima Kota Kupang” bahwa nilai R 
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(koefisien korelasi) sebesar 0,633 yang berarti terdapat korelasi antara 

variabel motivasi kerja dengan disiplin kerja sedangkan, (R2) sebesar  

0,400 menggambarkan  bahwa  variabel  motivasi  kerja memberikan 

sumbangan pengaruh  sebesar  40%  terhadap  variabel  disiplin  kerja, 

sedangkan 60% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan 

hasil uji anova dari nilai F dengan nilai alpha (α) adalah sebesar 0,05 

dan degree of freedom regression adalah sebesar 1 dan nilai  degree of  

freedom residual adalah 76, didapatkan nilai F tabel  sebesar 3,97 

sehingga, kesimpulannya adalah nilai F hitung˃F tabel yaitu 

50,683˃3,97. Hal ini berartiHo ditolak dan Ha diterima atau terdapat 

pengaruh antara motivasi  kerja terhadap disiplin kerja. Hasil penelitian 

tersebut semakin memperkuat bahwa semakin tinggi motivasi kerja 

pegawai semakin tinggi pula disiplin kerja yang dilakukan oleh 

pegawai. 

     Selain motivasi kerja, menurut wawancara dan pengamatan yang 

dilakukan oleh penulis, bahwa pemberian kompensasi juga berpengaruh 

pada kedisiplinan kerja pegawai. Selain itu menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Azhari, Paranoan, dan Irawan (2015) menyatakan 

bahwa pemberian kompensasi dapat berpengaruh terhadap disiplin 

kerja pegawai. Pemberian kompensasi merupakan salah satu faktor 

yang berasal dari luar individu yang menyebabkan seorang pegawai 

kehilangan disipilin untuk bekerja. Kompensasi adalah kegiatan balas 

jasa yang dilakukan oleh organisasi guna membalas atas pekerjaan yang 

telah dilakukan oleh seorang pegawai. Siswanto Sastrohadiwiryo 

(Budiman, 2016) menyatakan bahwa kompensasi ialah imbalan jasa 

atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja 

karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan 

pikiran guna mencapai tujuan perusahaan. Menurut Sunyoto (Susanto 

& Burhanudin, 2019) mendefinisikan kompensasi sebagai sesuatu yang 

diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk hasil kerja mereka. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto & 

Burhanudin (2019) dengan judul “Pengaruh Motivasi Dan Kompensasi 

Terhadap Disiplin Karyawan Dan Dosen Di Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan (Stikes) Abdi Nusa Pangkalpinang” menunjukkan 

kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin 
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karyawan dan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STiKES) Abdi 

Nusa Pangkalpinang, ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 

lebih kecil dari 0,05 ( 0,000 ≤ 0,05) dan nilai t hitung 4,176 > t table 

2,008. Hasil penelitian tersebut juga semakin menegaskan bahwa 

pemberian kompensasi juga mempengaruhi disiplin kerja, semakin baik 

pemberian kompensasi, semakin baik pula disiplin kerja yang dilakukan 

oleh para pegawai. 

 

B. Rumusan Masalah  

      Berdasarkan beberapa penjelasan latar belakang diatas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah ada hubungan 

antara motivasi kerja dan pemberian kompensasi terhadap disiplin kerja 

pegawai kelurahan desa serdang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

     Dari  latar  belakang  masalah  dan  rumusan  masalah  di  atas,  

maka  tujuan penelitian ini adalah:   

1. Untuk mengetahui hubungan motivasi kerja dan pemberian 

kompensasi terhadap disiplin kerja pegawai 

2. Untuk mengetahui hubunganmotivasi kerja terhadap disiplin kerja 

pegawai 

3. Untuk mengetahui hubungan pemberian kompensasi terhadap 

disiplin kerja pegawai 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

     Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat berguna untuk 

memperkayaserta mengembangkan konsep teori dalam Psikologi, 

khususnya psikologi industri dan organisasi yang mebahas tentang 

disiplin kerja, motivasi kerja dan kompensasi 
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2. Manfaat praktis  

     Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai: 

a. Bagi Pegawai 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

bagi para pegawai di kantor kelurahan desa serdang dalam 

meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja sehingga para 

pimpinan organisasi dapat menjalankan tujuan dari organsisasi 

secara baik. 

b. Bagi Instansi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

bagi pihak instansi yaitu kantor kelurahan desa serdang untuk 

dapat meningkatkan kedisiplinan para pegawainya agar tujuan 

dari organsiasi dapat tercapai sebagaimana mestinya.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharap menjadikan sumber rujukan kepada 

para peneliti selanjutnya, dan penelitian ini dapat lebih 

disempurnakan dengan keilmuan-keilmuan lainnya. 

 

 

E. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Susanto dan Burhanudin 

(2019) dengan judul “Pengaruh Motivasi Dan Kompensasi 

Terhadap Disiplin Karyawan Dan Dosen Di Sekolah Tinggi 

Ilmu Kesehatan (Stikes) Abdi Nusa Pangkalpinang” terdapat 

hubungan positif signifikan antara motivasi dan kompensasi 

dengan disiplin kerja dengan nilai R 0,723. Subjek dalam 

penelitian ini adalah Karyawan Serta Dosen Stikes Abdi Nusa 

Pangkalpinang. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Dedi Susanto dan Burhanuddin (2019) dengan penelitian ini 

adalah pada variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan, 

perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Dedi Susanto 

dan Burhanuddin (2019) dengan penelitian ini adalah terletak 
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pada subjek, yaitu pada penelitian ini menggunakan subjek 

pegawai kantor kelurahan Desa Serdang. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Gaza Pahlevi dan Anita Listiara 

(2017) dengan judul “Hubungan Antara Iklim Organisasi 

Dengan Disiplin Kerja Pada Pegawai” terdapat hubungan 

positif signifikan antara iklim organisasi dengan disiplin kerja 

dengan nilai R sebesar 0,710. Persamaan pada penelitian ini 

adalah pada variabel terikat atau dependen, yaitu disiplin kerja. 

Sedangkan, perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Gaza Pahlevi dan Anita Listiara (2017) dengan penelitian ini 

terletak pada variabel independen atau variabel bebas yaitu di 

penelitian ini menggunakan motivasi dan pemberian 

kompensasi sebagai variabel independen atau variabel bebas. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Made Utari Anggraeni, Yeni 

Damayanti, dan Helga J. N. Ndun (2019) dengan judul “Peran 

Motivasi Kerja Terhadap Disiplin Kerja Aparat Kepolisian di 

Polsek Kelapa Lima Kota Kupang” terdapat hasil yang positif 

sigmifikan antara motivasi dengan disiplin kerja, dengan nilai 

R sebesar 0,633. Persamaan pada penelitian yang dilakukan 

oleh Made Utari Anggraeni, Yeni Damayanti, dan Helga J. N. 

Ndun (2019) dengan penelitian ini adalah pada variabel bebas 

yaitu motivasi kerja. Sedangkan perbedaan pada peelitian yang 

dilakukan oleh Made Utari Anggraeni, Yeni Damayanti, dan 

Helga J. N. Ndun (2019) dengan penelitian ini adalah, pada 

penelitian yang dilakukan oleh Made Utari Anggraeni, Yeni 

Damayanti, dan Helga J. N. Ndun (2019) hanya menggunakan 

satu variabel bebas sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

dua variabel bebas yaitu motivasi kerja dan pemberian 

kompensasi, selain itu subjek pada penelitian yang dilakukan 

oleh Made Utari Anggraeni, Yeni Damayanti, dan Helga J. N. 

Ndun (2019) berbeda dengan penelitian ini, pada penelitian ini 

menggunakan subjek pegawai kantor kelurahan Desa Serdang. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Syaifurrahim Azhari, DB. 

Paranoan, Bambang Irawan (2015) dengan judul “Pengaruh 

Kepuasan Kerja Dan Kompensasi Terhadap Disiplin Kerja 
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Pasukan Kuning Di Dinas Kebersihan, Pertamanan, Dan 

Pemadam Kebakaran Kota Bontang” terdapat hasil yang 

signifikan antara kepuasan kerja dan kompensasi terhadap 

disiplin kerja. Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Syaifurrahim Azhari, DB. Paranoan, Bambang Irawan (2015) 

dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas Kompensasi 

dan variabel terikat Disiplin Kerja. Sedangkan perbedaan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Syaifurrahim Azhari, DB. 

Paranoan, Bambang Irawan (2015) dengan penelitian ini adalah 

pada variabel bebas motivasi kerja dan subjek penelitian. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Said Muhammad Rizal Dan 

Radiman (2019) dengan judul “Pengaruh Motivasi, 

Pengawasan, dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja 

Pegawai” terdapat hasil yang positif signifikan antara motivasi, 

pengawasan, dan kepemimpinan terhadap disiplin kerja 

pegawai. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Rizal Dan Radiman (2019) dengan penelitian ini yaitu terletak 

pada Variabel bebas Motivasi dan Variabel terikat disiplin 

kerja. Sedangkan perbedaan pada penelitian yang dilakukan 

oleh Rizal Dan Radiman (2019) dengan penelitian ini adalah 

pada Variabel bebas Kompensasi. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rifka Anissa Oktaria dan Rini 

Nugraheni (2017) dengan judul “Pengaruh Lingkungan Kerja, 

Kepuasan Kompensasi, Dan Motivasi Kerja Terhadap Disiplin 

Kerja Pegawai Pada Pdam Tirta Moedal Kota Semarang” 

terdapat hasil positif signifikan antara lingkungan kerja, 

kepuasan kompensasi, dan motivasi kerja terhadap disiplin 

kerja. Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Rifka 

Anissa Oktaria dan Rini Nugraheni (2017) dengan penelitian 

ini adalah pada Variabel bebas kompensasi dan motivasi kerja 

dan Variabel terikat disiplin kerja. Sedangkan perbedaan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Rifka Anissa Oktaria dan Rini 

Nugraheni (2017) dengan penelitian ini adalah pada penelitian 

Rifka Anissa Oktaria dan Rini Nugraheni (2017) menggunakan 
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tiga variabel bebas sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

dua vriabel bebas. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hanifah, 

Taufiqurrahman, dan Henni Noviasari (2017) dengan judul 

“Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Disiplin Kerja Karyawan Pada Pt. Altrak 1978 Cabang 

Pekanbaru” terdapat hasil yang positif signifikan antara 

lingkungan kerja terhadap disiplin kerja. Persamaan antara 

penelitian yamg dilakukan oleh Nurul Hanifah (2017) dengan 

penelitian ini yaitu terletak pada variabel terikat disiplin kerja. 

Sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh 

Nurul Hanifah (2017) dengan penelitian ini terletak pada 

variabel bebas, pada penelitian Nurul Hanifah (2017) 

menggunakan satu variabel bebas lingkungan kerja sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan dua variabel bebas motivasi 

kerja dan pemberian kompensasi. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Anindya Faradhilla Pramono 

(2017) dengan judul “Hubungan Budaya Organisasi Dan 

Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap 

Disiplin Kerja Dalam Pemakaian Alat Pelindung Diri (Apd) 

Pada Karyawan Pt. Komatsu Remanufacturing Asia 

Balikpapan” terdapat hasil yang positif signifikan antara 

budaya organisasi dan program keselamatan dan kesehatan 

kerja terhadap disiplin kerja. Persamaan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Anindya Faradhilla Pramono (2017) dengan 

penelitian ini adalah pada variabel terikat disiplin kerja. 

Sedangkan perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Anindya Faradhilla Pramono (2017) dengan penelitian ini 

adalah pada variabel bebas. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Trio Saputra (2019) dengan 

judul “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Disiplin Kerja 

Karyawan Pada Hotel Permai Pekanbaru” terdapat hasil yang 

signifikan antara motivasi kerja terhadap disiplin kerja. 

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Trio Saputra 

(2019) dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas dan 
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variabel terikat. Sedangkan perbedaan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Trio Saputra (2019) dengan penelitian ini 

adalah pada penelitian menggunakan dua variabel bebas yaitu 

motivasi kerja dan pemberian kompensasi sedangkan pada 

penelitian Trio Saputra (2019) menggunakan satu variabel 

bebas yaitu motivasi kerja. 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Sudarmin Manik (2017) dengan 

judul “Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Disiplin Kerja 

Pegawai Kantor Camat Pendalian Iv Koto Kabupaten Rokan 

Hulu” terdapat hasil yang positif signifikan. Persamaan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Sudarmin Manik (2017) dengan 

penelitian ini adalah pada variabel terikat disiplin kerja. 

Sedangkan perbedaan pada penelitian yang dilakukan pada 

Sudarmin Manik (2017) dengan penelitian ini adalah pada 

variabel bebas yaitu pada penelitian ini menggunakan dua 

variabel bebas motivasi kerja dan pemberian kompensasi 

sedangkan pada penelitian Sudarmin Manik (2017) 

menggunakan satu variabel bebas kepuasan kerja. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Disiplin Kerja 

1. Pengertian Disiplin Kerja 

     Menurut Netisemito (Simarmata, 2017) mengartikan kedisiplinan 

kerja sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat 

terhadap peraturan  yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, 

serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak ketika menerima 

sanksi-sanksi bila individu melanggar tugas dan wewenang yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian bahwa disiplin adalah suatu tindakan taat 

pada sebuah aturan dan siap menjalankan aturan yang telah ditetapkan 

     Syahara (2018) mendefinisikan disiplin sebagai kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma- 

norma sosial yang berlaku. Disiplin  yang  baik  mencerminkan  

besarnya rasa tanggung jawab  seseorang terhadap tugas-tugas yang 

diberikan kepadanya. Artinya setiap seorang yang merasa disiplin akan 

sadar atas apa yang dia kerjakan, tanpa harus menunggu perintah lagi. 

     Senada dengan hal diatas, Hasibuan (Azhari, Paranoan, dan Irawan, 

2015),  menyatakan bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial 

yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara suka rela 

menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. 

Jadi, pekerja akan mematuhi/mengerjakan semua tugasnya dengan baik, 

bukan atas paksaan. Sedangkan kesediaan adalah suatu sikap, tingkah 

laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan, baik yang 

tertulis maupun tidak. Sedangkan menurut Azhari, Paranoan, dan 

Irawan (2015) mengatakan bahwa kedisiplinan merupakan fungsi 

operatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena 

semakin baik disiplin pekerja, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat 

dicapainya. Tanpa disiplin pekerja yang baik, sulit bagi organisasi 

mencapai hasil yang optimal. 

15 
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     Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, 

disiplin kerja adalah suatu tindakan taat pada aturan yang telah 

ditetapkan serta kesadaran dari seorang pekerja untuk melakukan 

sebuah pekerjaan tanpa harus diperintah atau diingatkan kembali. 

2. Aspek-Aspek Disiplin Kerja 

     Aspek-aspek yang terdapat di dalam disiplin kerja menurut Lateiner 

dan 

Lavine (Muamalah, 2019), antara lain: 

a. Keteraturan dan ketepatan kerja, dimana karyawan harus 

datang dan pulang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. 

b. Kepatuhan terhadap peraturan, dimana karyawan harus secara 

tepat menggunakan peralatan dan pakaian. 

c. Menghasilkan jumlah dan kualitas kerja yang memuaskan dan 

mengikuti cara yang sudah ditentukan. Dalam hal ini orientasi 

pada kualitas dan kuantitas kerja merupakan ukuran kerja. 

d. Menyelesaikan perkerjaan dengan semangat yang baik, artinya 

menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh sehingga 

dapat selesai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Menurut Soedjono (Kurniawati, 2017), menyatakan indikator yang 

dapat digunakan untuk mengkaji disiplin kerja pegawai adalah: 

a. Ketepatan waktu  

     Para pegawai datang ke kantor tepat waktu, tertib dan teratur, 

dengan begitu dapat dikatakan bahwa kantor memiliki disiplin kerja 

yang baik. Semakin tinggi frekuensi kehadirannya atau rendahnya 

tingkat kemangkiran maka pegawai tersebut telah memiliki disiplin 

kerja yang tinggi. 

 

b. Pemanfaatan sarana  

     Pemanfaatan sarana dapat diartikan sebagai penggunaan sarana 

kantor, yaitu sikap hati-hati dalam menggunakan peralatankantor, dapat 

menunjukkan bahwa seorang memiliki disiplin kerja yang baik 

sehingga peralatan kantor dapat terhindar dari resiko kerusakan. 
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c. Tanggung jawab yang tinggi  

     Pegawai yang senantiasa menyelesaikan tugas yang diberikan 

kepadanya sesuai dengan prosedur dan tanggung jawab atas hasil kerja, 

dapat pula dikatakan memiliki disiplin kerja yang baik. Pegawai yang 

dalam melaksanakan pekerjaannya selalu penuh perhitungan dan 

ketelitian memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap dirinya 

maupun pekerjaannya. 

d. Ketaatan terhadap aturan kantor  

     Pegawai memakai seragam kantor pada hari yang ditentukan, 

menggunakan kartu tanda pengenal atau identitas, membuat izin bila 

tidak masuk kantor, juga merupakan cerminan dari pendisiplinan kerja 

yang tinggi. 

     Hasibuan (2013) menjelaskan bahwa disiplin yang baik 

mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-

tugas yang diberikan kepadanya. Aspek disiplin kerja meliputi : 

a. Kehadiran 

      Seorang yang dijadwalkan untuk bekerja harus datang atau hadir 

pada waktunya tanpa alasan apapun. 

b. Waktu kerja   

      Waktu kerja sebagai jangka waktu saat pekerja yang bersangkutan 

hadir untuk memulai pekerjaan dan ia dapat meninggalkan pekerjaan, 

dikurangi waktu istirahat antar permulaan dan akhir kerja. 

c. Kepatuhan terhadap perintah   

      Kepatuhan terjadi jika seseorang melakukan apa yang dikatakan 

kepadanya. 

d. Produktivitsas kerja   

      Produktivitas kerja diartikan sebagai layanan atasan terhadap hasil 

kinerja karyawan kepada perusahaan. 

e. Kepatuhan terhadap peraturan  

      Serangkaian aturan-aturan yang dimiliki kelompok dalam 

perusahaan. 

f. Pemakaian seragam  

     Setiap karyawan terutama dilingkungan perusahaan menerima 

seragam–seragam kerja setiap dua tahun sekali. 
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     Sedangkan menurut Syadam (Simarmata  2017) , aspek-aspek 

disiplin kerja meliputi: 

a. Tingginya semangat kerja para karyawan  

     Dalam melakukan pekerjaan semangat kerja adalah melakukan 

pekerjaan secara lebih giat sehingga dengan demikian pekerjaan akan 

dapat diharapkan lebih cepat selesai dan lebihbaik.  

b. Tingginya gairah kerja karyawan dalam melakukan pekerjaan  

      Seorang pekerja yang memiliki disiplin kerja yang positif dalam 

bekerja, biasanya menunjukkan gairah dalam bekerja.  

c. Tingginya inisiatif para karyawan dalam melakukan pekerjaan  

       Pekerja yang memiliki disiplin kerja yang positif selalu memiliki 

inisiatif, cepat mengambil tindakan agar tugas cepat selesai, namun 

selalu mematuhi aturan yang berlaku.  

d. Besarnya rasa tanggung jawab karyawan untuk malaksanakan tugas 

dengan sebaik-baiknya  

      Seorang pekerja yang berdisiplin selalu bertanggung jawab atas 

resiko dan hasil kerja sesuai bidangnya.  

e. Meningkatkan efesiensi para karyawan   

      Pekerja yang memiliki disiplin kerja yang positif selalu berusaha 

mencapai tujuan usaha dengan memperhatikan biaya dan manfaat yang 

dihasilkan.  

f. Meningkatkan produktifitas para karyawan   

       Produktifitas adalah kemampuan seorang tenaga kerja dalam 

menghasilkan produk ataupun jasa yang sesuai dengan harapan 

perusahaan dalam hal ini yaitu meningkatkan daya saing produk secara 

terus menerus yang didukung oleh sistem, cara kerja dan lingkungan 

kerja yang mendorong kreatifitas dan inovatif. 

g. Rendahnya angka kemangkiran (absensi) karyawan   

      Bagi karyawan yang memiliki disiplin kerja yang positif pasti ia 

jarang makir (absen) dari pekerjaannya.  

h. Tingginya rasa kepatuhan   

      Seorang pekerja yang berdisiplin selalu menumbuhkan rasa 

keapatuhan terhadap aturan yang ada diperusahaan tempat ia bekerja.  

i. Meningkatkan loyalitas karyawan pada perusahaan   
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      Bagi karyawan yang memiliki disiplin kerja yang positif pasti rasa 

laoyalitasnya pada perusahaan tinggi. Loyalitas dapat diartikan sebagai 

suatu rasa dimana karyawan merasa senasib sengan perusahaan. 

j. Tingginya tingkat komitmen 

       Pekerja yang berdisiplin pasti memiliki komitmen yang besar 

terhadap perusahaan 

     Berdasarkan beberapa indikator yang disampaikan di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja yang dapat meningkatkan 

ketaatan serta kesadaran adalah ; ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, 

tanggung jawab, ketaatan pada peraturan. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Disiplin kerja 

     Menurut Saydam, (Simarmata, 2017) mengatakan beberapa faktor 

yang mempengaruhi faktor-faktor kedisiplinan kerja, yaitu: 

a. Pemberian kompensasi yang memadai 

b. Adanya perhatian terhadap kesulitann para karyawan  

c. Adanya penghargaan pada prestasi  

d. Adanya keseragaman peraturan disiplin yang berlaku untuk semua 

orang  

e. Adanya keteladanan pimpinan  

f. Penerapan disiplin yang bersifat mendidik  

g. Adanya keberania pimpinan untuk menindak yang melanggar 

disiplin. 

     Selanjutnya menurut Singodimejo (Simarmata, 2017) menyebutkan 

beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan karyawan, 

yaitu: 

a. Besar kecilnya pemberian kompensasi  

      Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya disiplin. 

Para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku, bila ia 

merasa mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan jerih payah 

yang telah dikontribusikan bagi perusahaan. Bila ia menerima 

kompensasi yang memadai, mereka akan dapat bekerja dengan tenang 

dan tekun, serta selalu berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Akan 

tetapi, bila ia merasa kompensasi yang diterimanya jauh memadai, 
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maka ia akan berpikir mendua, sehingga menyebabkan ia mangkir, 

sering minta ijin keluar. 

b. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan  

       Keteladanan pimpinan sangan penting sekali, karena dalam 

lingkungan perusahaan, semua karyawan akan selalu memperhatikan 

bagaimana pempinan dapat menegakkandisiplin dirinya dan bagaimana 

ia dapat mengendalikan dirinya dari ucapan, perbuatan, dan sikap yang 

dapat merugikan aturan disiplin yang sudah ditetapkan. 

c. Ada tidaknya aturan yang dijadikan pegangan   

       Pembinan disiplin tida akan dapat terlaksana dalam perusahaan, 

bila tidak ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan 

bersama. Disiplin tidak mungkin ditegakkan bila peraturan yang dibuat 

hanya berdasarkan intruksi lisan yang dapat berubah-ubah sesuai 

dengan kondisi dan situasi. 

d. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan   

      Bila ada seorang karyawan yang melanggar disiplin, maka perlu ada 

keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan 

tingkat pelanggaran yang dibuatnya. Dengan adanya tindakannya 

terhadap pelanggaran disiplin, sesuai dengan sanksi yang ada maka 

karyawan akan berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran yang 

serupa. Namun apabila pimpinan tidak berani mengambil tindakan 

meskipun karyawan tersebut telah terang-terangan melanggar disiplin , 

tetapi tidak dihukum maka karyawan akan lebih sering melanggar 

aturan disiplin. 

e. Ada tidaknya  pengawasan dari pimpinan  

      Dalam setiap kegiatan ynag dilakukan perusahaan perlu adanya 

pengawasan. Namun sudah menjadi tabiat manusia pula mereka selalu 

ingin bebas tanpa adanya ikatan aturan. Dengan adanya pengawasan, 

maka sedikit banyaknya para karyawan akan terbiasa melaksanakan 

disiplin kerja. 

f. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan  

      Karyawan adalah manusia yang mempunyai perbedaan karakter 

antara yang satu dengan yang lain. Seorang karyawan tidak hanya puas 

dengan penerimaan kompensasi yangtinggi, pekerjaan yang menantang, 

tetapi juga mereka membutuhkan perhatian yang besar dari 
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pimpinannya sendiri. Keluhan dan kesulitan mereka ingin didengar , 

dan dicarikan jalan keluarnya dan sebagainya. 

g. Kebiasaan-kebiasaan   

      Saling menghormati bila bertemu dilingkungan pekerjaan, 

melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya, sering 

mengikut sertakan karyawan dalam pertemuan-pertemuan, 

memberitahu bila ingin meninggalkan tempat kepada rekan kerja, 

dengan menginformasikan kemana dan untuk urusan apa, walaupun 

kepada bawahan sekalipun. 

     Sedangkan menurut Simamora (Simarmata, 2017), faktor yang 

mempengaruhi disiplin kerja dalam perusahaan adalah: 

a. Motivasi Kerja 

      Motivasi kerja sangat berpenaruh terhadap disiplin karena motivasi 

merupakan dorongan semangat seorang pegawai dalam melakukan 

pekerjaan termasuk dalam mentaati segala aturan sehingga tercipta 

yang namanya disiplin kerja. 

b. Kepemimpinan 

      Kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap disiplin kerja pegawai, 

karena jika seorang pemimpin gagal dalam memimpin atau mengatur 

pegawainya sangat rentan bagi pegawai untuk tidak taat pada aturan 

yang ditetapkan, maka sangat penting bagi pemimpin untuk mampu 

menjalankan kepemimpinan agar dapat tercipta disiplin kerja dari para 

pegawai 

c. Komunikasi 

       Komunikasi yang baik dapat meningkatkan disiplin kerja. Apabila 

ada komunikasi yang kurang jelas maka akan menimbulkan banyak 

masalah bagi organisasi ataupun pegawai. 

d. Lingkungan Kerja 

       Lingkugan kerja yang baik dapat menimbulkan semangat kerja 

yang tinggi bagi para karyawan, apabila semangat kerja tinggi maka 

akan tercipta kedisiplinan yang baik bagi para pegawai. 

     Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

faktor yang dapat mempengaruhi disiplin kerja diantara lain ; besar 

kecilnya pemberian kompensasi, ada tidaknya keteladanan pimpinan 

dalam perusahaan, ada tidaknya aturan yang dijadikan pegangan, 
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keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan, ada tidaknya 

pengawasan dari pimpinan, ada tidaknya perhatian kepada karyawan, 

dan kebiasaan-kebiasaan. Selain itu ada juga faktor yang 

mempengaruhi disiplin kerja seperti ; motivasi, kepemimpinan, 

komunikasi, dan lingkungan kerja. 

B. Motivasi Kerja 

1. Pengertian Motivasi Kerja 

     Sunyoto (2015) mengatakan bahwa motivasi berasal dari kata latin 

movere yang berarti dorongan atau daya penggerak, khususnya kepada 

para bawahan atau pengikut. Sedangkan menurut Mc. Donald 

(Budiman, 2016) menyatakan bahwa motivasi berasal dari kata motif 

yang berarti daya dorong untuk bergerak atau melakukan sesuatu. Motif 

memberikan arah perilaku sementara motivasi berfungsi sebagai 

penggerak perilaku ke arah yang diinginkan. Motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya rasa dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan. (Budiman, 2016). 

     Samsudin (2010) mengemukakan bahwa motivasi adalah proses 

mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau 

kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah 

ditetapkan. sejalan dengan itu Indy dan Handoyo (2013) menyatakan 

bahwa, motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau 

semangat kerja, atau dengan kata lain pendorong semangat kerja. 

Motivasi berarti bisa disebabkan oleh orang lain atau diri sendiri. Akan 

tetapi, dorongan untuk bertindak sesuai tujuan akan tercipta melalui diri 

sendiri, dengan kesadaran yang penuh dan tanpa paksaan dari orang 

lain. 

     Mangkunegara (Oktaria & Nugraheni, 2017) menyatakan motivasi 

merupakan kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai 

tujuan dari motifnya. Adanya motivasi yang dimiliki pegawai dapat 

sebagai alat bantu pencapaian kebutuhan dan menyesuaikan diri 

terhadap lingkungannya. Dengan adanya sikap yang positif terhadap 

kondisi kerja dapat membantu pegawai didorong menjadi lebih 
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termotivasi lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja. (Oktaria & 

Nugraheni, 2017). Motivasi merupakan suatu kekuatan potensial yang 

ada dalam diri seseorang manusia, yang dapat dikembangkannya 

sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan dari luar yang ada, 

pada intinya berkisar sekitar imbalan materi dan imbalan non materi 

yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau secara 

negatif, dimana tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi 

orang yang bersangkutan. (Rahmawati, 2013).  

     Berdasarkan beberapa penjelasan diatas peneliti mendapatkan 

kesimpulan bahwa motivasi kerja adalah suatu dorongan atau semangat 

dari dalam diri individu untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan 

serta dilakukan secara penuh kesadaran. Selain itu motivasi juga bisa 

disebabkan oleh orang lain yang berusaha untuk mendorong atau 

memotivasi individu agar mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. 

2. Aspek-Aspek Motivasi Kerja 

     Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat dan 

dorongan kerja. Jadi, indikator motivasi kerja Herzberg (Putri, 2011) 

seperti: 

a. Bertanggung jawab terhadap perkerjaan 

b. Merasa senang dalam berkerja 

c. Mendapatkan kepuasan dalam berkerja 

d. Berusaha mendapatkan hasil yang maksimal dengan semangat 

tinggi 

e. Berusaha mengembangkan tugas dan diri 

     Indikator-indikator motivasi menurut Maslow yang dikutip 

Hasibuan (Syahara, 2018), menjelaskan bahwa motivasi kerja karyawan 

dipengaruhi oleh kebutuhan fisik, kebutuhan akan keamanan dan 

keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan diri, dan 

kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian dari faktor kebutuhan tersebut 

diturunkan menjadi indikator-indikator motivasi. 
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a. Fisiologis atau kebutuhan fisik,ditunjukan dengan pemberian gaji 

yang layak kepada pegawai, pemberian bonus, uang makan, uang 

transportasi, fasilitas perumahan dan lain sebagainya. 

b. Keamanan,ditunjukan dengan fasilitas keamanan dan keselamatan 

kerja yang diantaranya seperti adanya jaminan sosial tenaga kerja, 

dana pensiun, tunjangan kesehatan, asuransi kesehatan, dan 

perlengkapan keselamatan kerja. 

c. Sosial, ditunjukan dengan melakukan interaksi dengan orang lain 

yang diantaranya dengan menjalin hubungan kerja yang harmonis, 

kebutuhan untuk diterima dalam kelompok dan kebutuhan untuk 

mencintai dan  dicintai. 

d. Penghargaan, ditunjukan dengan pengakuan dan penghargaan 

berdasarkan  kemampuan, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan 

dihargai oleh karyawan lain dan pimpinan terhadap prestasi 

kerjanya.   

e. Aktualisasi diri, ditunjukan dengan sifat pekerjaan yang menarik 

dan menantang, dimana karyawan tersebut akan mengerahkan 

kecakapannya, kemampuan, keterlampilan, dan potensinya. Dalam 

pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 

     Menurut Gomez (Muniroh, 2013) aspek yang terdapat dalam 

motivasi kerja terdiri dari aspek individual dan aspek organisasional. 

Aspek individual yaitu : 

a. Kebutuhan-kebutuhan (need) 

     Motivasi kerja seorang pegawai atau karyawan dapat diperoleh dari 

dorongan yang kuat untuk mencapai pemenuhan kebutuhan yang 

diperlukan. 

b. Tujuan-tujuan (goals)  

     Menunjukkan bahwa motivasi kerja pegawai atau karyawan oleh 

adanya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh karyawan terkait 

dengan pekerjaannya. 

 

c. Sikap (attitudes) 
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     Cara bersikap yang ditunjukkan karyawan dalam pekerjaannya. 

Apakah itu baik atau buruk dalam menunjang motivasi kerja pegawai 

atau karyawan 

d. Kemampuan-kemampuan (abilities) 

     Yaitu motivasi kerja karyawan oleh adanya kesesuaian kemampuan 

yang dimiliki pegawai atau karyawan terhadap pekerjaan yang didapat. 

     Sedangkan aspek organisasional, terdiri dari: 

a. Pembayaran atau gaji (pay) 

     Karyawan akan lebih termotivasi oleh adanya kesesuaian gaji atau 

kompensasi maupun bonus dengan keterampilan dan kemampuan 

karyawan. 

b. Keamanana pekerjaan (job security) 

     Menunjukkan motivasi kerja karyawan dapat didorong oleh adanya 

pemberian jaminan, seperti jaminan keamanan baik jaminan kesehatan 

dan keselamatan dalam bekerja maupun jaminan hari tua. 

c. Hubungan dengan rekan kerja (co-workers)  

     Adanya hubungan kerja dengan sesama rekan kerja yang baik akan 

semakin memotivasi karyawan dalam bekerja pada organisasi. 

d. Pengawasan (supervision) 

     Menunjukkan motivasi kerja dalam diri karyawan disebabkan 

dengan adanya pengawasan dari atasan sesuai dengan yang diharapkan. 

e. Pujian (praise) 

     Menunjukkan motivasi kerja dalam diri karyawan disebabkan 

adanya dukungan dan penghargaan atas prestasi kerja dari atasan. 

f. Pekerjaan itu sendiri (job itself) 

     Motivasi karyawan untuk bekerja yang didorong oleh perasaan 

senang dengan pekerjaannya. 

     Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

kerja memiliki indikator yaitu, kebutuhan fisik, kebutuhan akan 

keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan 

penghargaan diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. 
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C. Pemberian Kompensasi 

1. Pengertian Kompensasi 

     Menurut Singodimedjo (Panjaitan, 2019) menyatakan bahwa 

Kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai 

sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk 

uang atau lainnya, yang dapat berupah gaji, upah, bonus, insentif dan 

tunjangan lainnya. Simomura (Kurniawati, 2017) menjelaskan bahwa 

kompensasi adalah segala bentuk imbalan atau balas jasa serta 

tunjangan yang diberikan oleh perusahaan dan diterima oleh para 

karyawan atas kerja yang telah dilakukan, bentuknya berupa gaji atau 

upah, insentif, tunjangan dan fasilitas. Sedangakan menurut Siagian 

(Kurniawati, 2017) kompensasi adalah segala pembayaran tambahan 

dari pendapatan sah meliputi tunjangan keluarga, tunjangan umum, 

tunjangan kesehatan, dan tunjangan beras, tunjangan lauk pauk yang 

diterima oleh seseorang yang diberikan secara rutin atau periodik. 

     Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-

imbalan finansial (financial reward) yang diterima oleh individu 

melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Pada 

umumnya bentuk kompensasi berupa finansial karena pengeluaran 

moneter yang dilakukan olehorganisasi. Kompensasi bisa langsung 

diberikan kepada karyawan ataupun tidak langsung, dimana karyawan 

menerima kompensasi dalam bentuk-bentuk non moneter. 

     Singodimedjo (Oktaria & Nugraheni, 2017) menyatakan bahwa, 

kompensasi atau balas jasa yang diberikan perusahaan, dapat 

diterimasesuai dengan pekerjaan dan dilakukan dengan adil atas 

kontribusi yang telah diberikan oleh pegawai karena dapat 

meningkatkan disiplin kerja dengan mematuhi peraturan yang ada. 

Sejalan dengan itu, Siswanto Sastrohadiwiryo (Budiman, 2016) 

menyatakan bahwa kompensasi ialah imbalan jasa atau balas jasa yang 

diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja karena tenaga kerja 

tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran guna 

mencapai tujuan perusahaan. 
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     Pemberian kompensasi dapat diberikan kepada setiap pegawai yang 

telah melakukan pekerjaan dengan baik serta dapat menjaga 

kedisiplinan dalam bekerja, selain itu pemberian kompensasi juga dapat 

menjadikan seorang pegawai menjadi terdorong untuk dapat melakukan 

tindakan yang menguntungkan organisasi. Pemberian kompensasi dapat 

dilakukan secara bebas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

organisasi. Selain itu pemberian kompensasi juga dapat dikatakan 

sebagai pemenuhan kebutuhan dari seorang pegawai atas apa yang telah 

ia kerjakan. 

     Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemberian kompensasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

organisasi atau perusahaan dengan tujuan membalas jasa yang telah 

sepenuhnya diberikan oleh para pegawai atau karyawan guna 

memenuhi kebutuhan pegawainya. 

2. Indikator-indikator Pemberian Kompensasi 

     Menurut Singodimedjo (Adhariani, 2019), indikator kompensasi 

antara lain sebagai berikut: 

a. Gaji  

      Gaji adalah pendapatan yang diterima seorang keryawan atas balas 

jasa yang diberikannya kepada perusahaan.  

b. Tunjangan   

       Tunjangan adalah tambahan selain gaji yang diterima oleh seorang 

karyawan, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kendaraan, tunjangan 

makan, tunjangan kesehatan, tunjangan telepon, tunjangan istri, 

tunjangan anak, dan sebagainya.  

c. Insentif     

       Insentif adalah pendapatan tambahan yang diperoleh karena adanya 

perbedaan prestasi kerja. 

d. Fasilitas   

       Fasilitas adalah segala sesuatu yang diterima oleh seorang 

karyawan untuk melancarkan pekerjaan, seperti: fasilitas perumahan, 

fasilitas kesehatan, fasilitas kendaraan, fasilitas makan siang, dan lain 

sebagainya.  
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     Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kompensasi 

memiliki indikator seperti ; gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif. 

 

3. Tujuan Pemberian Kompensasi 

     Menurut Notoatmodjo (Kurniawati, 2017), tujuan dari kebijakan 

pemberian kompensasi meliputi: 

a. Menghargai prestasi kerja  karyawan  

       Dengan pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu 

penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para karyawannya. 

Selanjutnya akan mendorong perilaku-perilaku atau performance 

karyawan sesuai yang diinginkan perusahaan.  

b. Menjamin keadilan gaji karyawan  

       Dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan menjamin 

terjadinya keadilan diantara karyawan dalam organisasi. Masing-

masing karyawan akan memperoleh imbalan yang sesuai dengan tugas, 

fungsi , jabatan, dan prestasi kerja. 

c. Mempertahankan karyawan atau mengurangi turn over karyawan  

       Dengan adanya sistem kompensasi yang baik karyawan akan betah 

atau bertahan bekerja pada organisasi itu. Hal ini berarti mencegah 

keluarnya karyawan dari organisasi itu untuk mencari pekerjaan yang 

lebih baik.  

d. Memperoleh karyawan yang bermutu  

       Kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon karyawan. 

Dengan banyaknya calon karyawan atau pelamar, akan lebih banyak 

mempunyai peluang untuk memilih karyawan yang bermutu tinggi.  

e. Pengendalian biaya  

       Dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan mengurangi 

seringnya rekrutment, sebagai akibat dari makin seringnya yang keluar 

mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan. Hal ini berarti 

penghematan biaya untuk rekrutment dan seleksi calon karyawan baru.  

f. Memenuhi peraturan-peraturan  

       Sistem administrasi kompensasi yang baik merupakan tuntutan dari 

pemerintah (hukum). Suatu organisasi yang baik dituntut adanya sistem 

administrasi kompensasi yang baik pula. 
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D. Hubungan Antara Motivasi Kerja dan Pemberian Kompensasi 

Dengan Disiplin Kerja 

     Setiap pegawai dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang 

menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut termasuk ke dalam salah satu 

upaya kedisiplinan yang dilakukan oleh pegawai. Menurut Netisemito 

(Simarmata, 2017) mengartikan kedisiplinan kerja sebagai suatu sikap 

menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan  yang 

berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan 

dan tidak mengelak ketika menerima sanksi-sanksi bila individu 

melanggar tugas dan wewenang yang telah ditetapkan. 

     Disiplin kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantara lain ; 

besar kecilnya pemberian kompensasi, ada tidaknya keteladanan 

pimpinan dalam perusahaan, ada tidaknya aturan yang dijadikan 

pegangan, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan, ada 

tidaknya pengawasan dari pimpinan, ada tidaknya perhatian kepada 

karyawan, dan kebiasaan-kebiasaan. Selain itu ada juga faktor yang 

mempengaruhi disiplin kerja seperti ; motivasi, kepemimpinan, 

komunikasi, dan lingkungan kerja. 

     Motivasi kerja dapat mempengaruhi kedisiplinan kerja seorang 

pegawai. Indy dan Handoyo (2013) menyatakan bahwa, motivasi 

adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja, atau 

dengan kata lain pendorong semangat kerja. Motivasi berarti bisa 

disebabkan oleh orang lain atau diri sendiri. Akan tetapi, dorongan 

untuk bertindak sesuai tujuan akan tercipta melalui diri sendiri, dengan 

kesadaran yang penuh dan tanpa paksaan dari orang lain. 

     Salah satu faktor yang mempengaruhi disiplin kerja adalah 

pemberian kompensasi. Menurut Simomura (Kurniawati, 2017) 

menyatakan bahwa kompensasi adalah segala bentuk imbalan atau 

balas jasa serta tunjangan yang diberikan oleh perusahaan dan diterima 

oleh para karyawan atas kerja yang telah dilakukan, bentuknya berupa 

gaji atau upah, insentif, tunjangan dan fasilitas. 
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     Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa 

terdapat keterkaitan atau hubungan antara motivasi kerja dan pemberian 

kompensasi dengan disiplin kerja pegawai 

E. Kerangka Berpikir 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     Menurut Susanty dan Baskoro (2013), disiplin kerja merupakan 

suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai baik secara tertulis 

maupun tidak tertulis dan bila melanggar akan dikenakan hukuman. 

Sedangkan menurut Rizal dan Radiman (2019) disiplin kerja adalah 

adanya kesadaran yang tumbuh dari diri seseorang dalam memenuhi 

tanggung jawab dan mentaati peraturan-peraturan sesuai tempat dia 

bekerja. 

     Dari beberapa uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan atau 

dapat menarik garis bahwa disiplin kerja adalah upaya dari individu 

untuk melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan agar terhindar dari hukuman. 

     Indy dan Handoyo (2013) menyatakan bahwa, motivasi adalah 

sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja, atau dengan 

kata lain pendorong semangat kerja. Motivasi berarti bisa disebabkan 
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oleh orang lain atau diri sendiri. Akan tetapi, dorongan untuk bertindak 

sesuai tujuan akan tercipta melalui diri sendiri, dengan kesadaran yang 

penuh dan tanpa paksaan dari orang lain. 

     Menurut Simomura (Kurniawati, 2017) menyatakan bahwa 

kompensasi adalah segala bentuk imbalan atau balas jasa serta 

tunjangan yang diberikan oleh perusahaan dan diterima oleh para 

karyawan atas kerja yang telah dilakukan, bentuknya berupa gaji atau 

upah, insentif, tunjangan dan fasilitas. 

     Motivasi yang tinggi dapat menimbulkan kedisiplinan yang tinggi 

pula, selain itu pemberian kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan 

pegawai akan menimbulkan kedisiplinan yang baik bagi para pegawai. 

Jika seorang pegawai memiliki kedisipilinan kerja yang tinggi maka 

seorang tersebut memiliki motivasi kerja yang baik serta pemberian 

kompensasi yang sesuai, begitupun sebaliknya apabila seorang tidak 

memiliki kedisipilinan kerja yang tinggi, itu artinya motivasi kerja yang 

dimiliki rendah serta pemberian kompensasi yang tidak sesuai dengan 

yg diharapkan. 

F. Hipotesis Penelitian 

     Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan diatas, maka 

peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:  

1. Ada hubungan antara motivasi kerja dan pemberian kompensasi 

dengan disiplin  kerja pegawai 

2.Ada hubungan antara motivasi kerja dengan disiplin kerja pegawai. 

3.Ada hubungan antara pemberian kompensasi dengan disiplin kerja 

pegawai. 
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