
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

         Kajian mengenai penelitian ini sangat bermanfaat melihat perbedaan dan 

kesamaan agar tidak terjadi duplikasi. 

a. Yamoah (2013) 

                     Penelitian Yamoah (2013) yang berjudul “Relationship between 

Compensation and Employee Productivity”. Sampel terdiri dari seluruh 

karyawan Ghana Komersial Bank di Greater Accra Region of Ghana yang 

berjumlah 60 responden. Analisis Pearson Chi Square digunakan untuk menguji 

signifikansi hubungan antara  kompensasi karyawan dan produktivitas. Hasil 

penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan antara kompensasi dan 

produktivitas.   

b.Rizal, et al., (2014) 

        Penelitian Rizal, et al., (2014) yang berjudul “Effect of Compensation on 

Motivation, Organizational Commitment and Employee Performance  (Studies 

at Local Revenue Management in Kendari City)”. Populasi penelitian adalah 

karyawan yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lawu) pada 

Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kendari sebagai sebanyak 1.394 karyawan. 

Sampel penelitian adalah 126 karyawan yang dipilih dengan metode random 

sampling dengan daerah proporsional. Analisis data yang digunakan adalah 

SEM (Structural Equation Model). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
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kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi dan 

komitmen organisasi, tetapi tidak memiliki signifikan berpengaruh pada kinerja 

karyawan. Komitmen dan motivasi organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan, serta pengaruh yang signifikan dari komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa 

kompensasi tidak dapat secara langsung meningkatkan kinerja karyawan, namun 

mampu meningkatkan motivasi dan memperkuat komitmen organisasi. Motivasi 

memberikan efek yang kuat pada hubungan antara kompensasi dan kinerja 

karyawan dibandingkan antara motivasi dan komitmen organisasi atau melalui 

komitmen organisasi saja. 

c.  Ruby (2012) 

        Penelitian Ruby (2012) yang berjudul “The Impact of Indirect 

Compensation on Employee Productivity: a Case of Central University 

College”. Penelitian ini meneliti masalah Kompensasi tidak langsung dengan 

mempelajari lembaga terkemuka, yaitu Central University College yang belum 

pernah mengalami kerusuhan buruh sejauh ini. Ini berfokus pada khususnya 

tentang dampak kompensasi tidak langsung pada produktivitas karyawan 

menemukan bahwa meskipun manajemen menerapkan beberapa kompensasi 

tidak langsung tersedia, ada manfaat lain yang tidak memuaskan diberikan dan 

hal ini telah memberikan kontribusi terhadap kurangnya semangat terhadap 

pekerjaan yang telah mempengaruhi produktivitas staf negatif.  
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d. Purnama (2012) 

       Penelitian Purnama (2012) yang berjudul “Pengaruh Kompensasi terhadap 

Produktivitas Kerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Tulung Agung”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh secara 

simultan variabel sebagai pengganti terhadap produktivitas kerja karyawan di 

Kantor Wilayah Kerja, Kabupaten Tulung Agung, 2) penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui variabel kompensasi memiliki paling pengaruh yang dominan 

terhadap produktivitas kerja karyawan di Kantor Wilayah Kerja Kabupaten 

Tulung Agung.  Penelitian ini dilakukan untuk karyawan Kantor Wilayah Kerja, 

Kabupaten Tulung Agung. Sampel mengambil dari populasi dilakukan dengan 

simple random sampling. Dalam menentukan ukuran sampel, peneliti 

mengambil 63 responden dari seluruh karyawan di Kantor Wilayah Pekerjaan, 

Kabupaten Tulung Agung. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 

statistik dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil 

menemukan bahwa Gaji utama, waktu luang ekstra, dan tunjangan anak-anak 

dan istri memiliki pengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan di Kantor 

Wilayah Kerja, Kabupaten Tulung Agung. 

e.  Sumampouw (2011) 

      Penelitian Sumampouw (2011) yang berjudul “Pengaruh Kompensasi 

terhadap Produktifitas Kerja Karyawan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional, Tbk., Manado”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh 

mana dan seberapa besar pengaruh dan hubungan Kompensasi terhadap 

produktifitas kerja karyawan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, 
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Tbk, Manado. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif Kuantitatif, dengan 

menggunakan pendekatan korelasi Spearman Rank. Hasil menunjukkan bahwa 

kompensasi memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap produtifitas kerja 

karyawan PT. Bank Tabungan Nasional Manado. 

f.  Wibisono (2012) 

      Penelitian Wibisono, dkk. (2012) yang berjudul “Pengaruh Kompensasi dan 

Pelayanan Kesehatan terhadap Produktivitas Pegawai pada Balai Kesehatan 

Mata dan Olahraga Masyarakat Samarinda”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan apakah efek kompensasi dan perawatan kesehatan bersama-sama 

untuk produktivitas karyawan dan Olahraga Eye Health Center Community 

Samarinda. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah jumlah pegawai 

pada Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat Samarinda yang 

berjumlah 50 orang karyawan yang terdiri dari 47 orang pegawai yang bekerja 

sebagai admin, front office, dan perawat dan 3 orang dokter. Analisis data 

menggunakan regresi. Hasil menemukan bahwa kompensasi memiliki pengaruh 

yang signifikan dan dominan terhadap produktivitas kerja pegawai. 

g. Freedland (2013)  

       Freedland (2013) dalam penelitian yang berjudul “Performance Appraisal 

and Disciplinary Action: The Case for”. Tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui penilaian kinerja dan tindakan disiplin. Alat analisis 

menggunakan analisis deskriptif. Hasil analisis bahwa meskipun penilaian 

kinerja dimaksudkan untuk memotivasi, mereka juga dapat digunakan oleh 

pengusaha untuk menerapkan sanksi negatif ketika karyawan gagal untuk 
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mencapai target kinerja. Ini penggunaan penilaian kinerja dapat merupakan 

suatu pelanggaran kontrak kerja. Selain menjadi sebuah sistem yang dirancang 

untuk memungkinkan pekerja untuk mencapai potensi penuh mereka, kinerja 

appraisal (PA) dirancang untuk memungkinkan pengusaha untuk menerapkan 

sanksi negatif bagi mereka yang gagal mencapai tingkat dari kinerja yang 

memuaskan kepada majikan. Aspek disiplin PA diperiksa dan sejumlah dimensi 

kontrol hukum yang mungkin atas perilaku kasar pada bagian dari majikan 

dalam kaitannya dengan sistem ini dianggap. Potensi sistem PA untuk 

beroperasi sebagai sistem kontrol yang jelas ditunjukkan ketika mereka 

digunakan untuk menilai kinerja terkait gaji. Hal ini juga secara implisit 

ditunjukkan ketika mereka memberikan dasar bagi keputusan tentang promosi, 

tentang perpanjangan kerja waktu tertentu atau tentang persyaratan untuk 

melanjutkan pelatihan. 

h.Harlie (2010)  

    Harlie (2010) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Disiplin Kerja, 

Motivasi, dan Pengembangan Karir terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada 

Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung Kalimantan Selatan”. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja, motivasi, 

dan pengembangan karir terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah 

Kabupaten Tabalong di Tanjung Kalimantan Selatan. Populasi dari penelitian 

ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tabalong 

di Tanjung Kalimantan Selatan yang berjumlah 1.197 karyawan, sedangkan 

sampelnya berjumlah 112 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah analisa data kuantitatif dan menggunakan regresi linier 

berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja, motivasi, dan 

pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai Negeri 

Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung Kalimantan Selatan. 

i. Indraputra dan Endang (2013)  

           Indraputra dan Endang (2013) dalam penelitian yang berjudul “Disiplin, 

Motivasi, Budaya Kerja, dan Kinerja”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh disiplin terhadap kinerja pegawai, pengaruh motivasi 

terhadap kinerja pegawai, pengaruh budaya kerja terhadap kinerja pegawai, dan 

pengaruh disiplin, motivasi dan budaya kerja secara simultan terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  

Daerah Kabupaten Siak. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kuantitatif yang bertujuan menggambarkan fenomena 

tertentu secara lebih konkrit dan terperinci. Hasil penelitian menunjukkan 

disiplin berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Di mana 

perubahan variabel disiplin secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kinerja pegawai. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Apabila variabel motivasi semakin tinggi, maka kinerja pegawai juga akan 

meningkat. Begitu juga sebaliknya. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu  

Nama dan Judul Teori Variabel Penelitian  Hasil 

Kompensasi Displin Produktivitas  

Yamoah (2013) 

“Relationship 

between 

Compensation and 

Employee 

Productivity”” 

Teori 

Mohrman, M. 

& Odden, P., 

(1996). 

Teori 

Steers, R. 

M., & 

Porter, L. 

W. (1991). 

Teori 

Stajkovic, O. F. 

and Luthans, S. 

R., (2006). 

      Ada hubungan yang 

signifikan antara  

kompensasi dan 

produktivitas. 

 

Rizal, et al., (2014) 

“Effect of 

Compensation on 

Motivation, 

Organizational 

Commitment and 

Employee 

Performance  

(Studies at Local 

Revenue 

Management in 

Kendari City)” 

Teori Gibson, 

(1996) dan 

Simamora, 

(1997). 

- Teori Hasibuan 

(2000). 

Komitmen dan 

motivasi organisasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan, 

Motivasi 

memberikan efek 

yang kuat pada 

hubungan antara 

kompensasi dan 

kinerja karyawan 

Ruby (2012) “The 

Impact of Indirect 

Compensation on 

Employee 

Productivity: a Case 

of Central 

University College” 

Teori 

Milkovich 

and Newman 

(1999), 

Chhabra 

(2001), 

Dessler 

(2011), dan 

Armstrong 

(2009) 

- Teori Bates and 

Holton (1995) 

dan Casio 

(1989) 

Kompensasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

produktivitas 

karyawan 

8 
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Purnama (2012) 

“Pengaruh 

Kompensasi 

terhadap 

Produktivitas Kerja 

Pegawai Pada Badan 

Kepegawaian 

Daerah Kabupaten 

Tulungagung” 

Teori 

Buchari. Z, 

(1989) dan 

Flippo. E.B., 

(1992). 

- Teori Hasibuan 

(2003) dan Rao 

(1992) 

Gaji utama, waktu 

luang ekstra, dan 

tunjangan anak-anak 

dan istri memiliki 

pengaruh terhadap 

produktivitas kerja 

karyawan. 

Sumampouw (2011) 

“Pengaruh 

Kompensasi 

terhadap 

Produktifitas Kerja 

Karyawan pada PT. 

Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional, 

Tbk., Manado” 

Teori Dessler 

(2007), 

Hasibuan 

(2002), 

Mondy 

(2008), 

Simamora 

(2004), dan 

Kaswan 

(2012) 

- Teori 

Yuniarsih 

(2009) 

Kompensasi 

memiliki pengaruh 

yang cukup kuat 

terhadap produtifitas 

kerja karyawan 

Wibisono, dkk., 

(2012) “Pengaruh 

Kompensasi dan 

Pelayanan 

Kesehatan terhadap 

Produktivitas 

Pegawai pada Balai 

Kesehatan Mata dan 

Olahraga 

Masyarakat 

Samarinda”. 

Teori 

Simamora 

(2004) 

- Teori Griffin, 

Ricky W. 

(2003) 

Kompensasi 

berpengaruh yang 

signifikan dan 

dominan terhadap 

produktivitas kerja 

pegawai 
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Freedland (2013) 

“Performance 

Appraisal and 

Disciplinary Action: 

The Case for”. 

Teori Keith 

Grint (1977) 

 Teori Acas 

(1988) 

Penilaian kinerja 

berpengaruh yang 

signifikan terhadap  

tindakan disiplin 

Harlie (2010) 

“Pengaruh Disiplin 

Kerja, Motivasi, dan 

Pengembangan 

Karir terhadap 

Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil pada 

Pemerintah 

Kabupaten Tabalong 

di Tanjung 

Kalimantan Selatan” 

Teori Husnan, 

Suad (2005) 

Teori 

Ulrich 

(2001) 

Teori Dessler, 

Gerry (1997) 

Disiplin kerja, 

motivasi, dan 

pengembangan karir 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja Pegawai 

Negeri Sipil 

Indraputra dan 

Endang (2013) 

“Disiplin, Motivasi, 

Budaya Kerja, dan 

Kinerja”. 

Teori 

Hasibuan 

(2003) 

Teori 

Wibisono 

(2007) 

Teori 

Mangkunegara  

(2007) dan 

Simamora 

(2004 

Disiplin, Motivasi, 

Budaya Kerja,  

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja pegawai.  
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2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Produktivitas Kerja 

Produktivitas yang berasal dari kata productivity dalam bahasa Inggrisnya 

mengandung pengertian produk atau hasil. Productivity mungkin dapat diartikan 

sebagai daya hasil, atau kemampuan menghasilkan. Secara umum produktivitas 

mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan 

keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Beberapa pengertian mengenai 

produktivitas dari para ahli: 

Secara teknis produktivitas adalah suatu perbandingan antara hasil yang 

dicapai (out put) dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan (in put). 

Produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai 

dengan peran tenaga kerja persatuan waktu (Riyanto, 1986 : 22). 

Produktivitas adalah sikap mental patriotik yang memandang hari depan 

secara optimis dengan berakar pada keyakinan diri bahwa kehidupan hari ini lebih 

baik dari hari kemarin dan hari esok adalah lebih baik dari hari ini (Sinungan, 

1997:1).  

Produktivitas kerja sebenarnya mencakup tentang suatu sikap mental yang 

selalu mempunyai pandangan kehidupan mengenai pelaksanaan produksi didalam 

suatu perusahaan di mana dalam memproduksi untuk hari ini diharapkan lebih 

baik dari hari kemarin begitu juga sistem kerjanya. Seseorang selalu mencari 

perbaikan-perbaikan dengan berfikir dinamis, kreatif serta terbuka. Pengertian 

dari produktivitas, berikut ini pembahasan yang dikemukakan oleh Sukamto 

(1995:15), dalam bukunya yang berjudul manajemen produksi replasi 
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menyatakan, “Produktivitas adalah nilai output dalam hubungan dengan suatu 

kesatuan input tertentu. Peningkatan produktivitas yang berarti jumlah sumber 

daya yang digunakan dengan jumlah barang dan jasa yang diproduksi semakin 

meningkat dan membaik”, sedangkan menurut Moekijat (1999:170), produktivitas 

adalah “Perbandingan jumlah keluaran (output) tertentu dengan jumlah masukan 

(input) tertentu untuk jangka waktu tertentu”. 

Produktivitas juga diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi 

barang-barang atau jasa : produktivitas mengutarakan cara pemanfaatan secara 

baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi barang-barang.  

Menurut Greenberg dalam Sinungan (2001:12) produktivitas sebagai 

perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas 

masukan selama periode tersebut. Produktivitas juga diartikan sebagai : 

a. Perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil 

b. Perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang 

dinyatakan dalam satu-satuan (unit) umum. 

Ukuran produktivitas yang paling terkenal berkaitan tenaga kerja yang dapat 

dihitung dengan membagi pengeluaran oleh jumlah yang digunakan atau jam-jam 

kerja orang. 

Namun demikian terjadi kerugian karena adanya pembatasan bahwa 

perbandingan produktivitas antara perusahaan dapat keliru, jika perusahaan 

tersebut memiliki tenaga kerja dan peningkatan modal yang berbeda Dalam 

berbagai referensi terdapat banyak sekali pengertian mengenai produktivitas yang 

dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu : 
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1. Rumusan tradisional bagi keseluruhan produktivitas tidak lain ialah ratio 

daripada apa yang dihasilkan (output) terhadap keseluruhan peralatan 

produksi yang dipergunakan (input). 

2. Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai 

pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik daripada kemarin dan 

hari esok lebih baik dari hari ini. 

3. Produktivitas merupakan interaksi terpadu secara serasi dari tiga faktor 

ensensial, yakni : investasi termasuk penggunaan pengetahuan dan teknologi 

serta riset, manajemen, dan tenaga kerja. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan menurut 

Sinungan (2000:23), beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja 

secara umum ada delapan faktor yaitu : 

1. Kebutuhan manusia; yang meliputi: kuantitas, tingkat keahlian, latar belakang 

kebudayaan dan pendidikan, kemampuan, sikap, minat, struktur pekerjaan, 

keahlian, umur, dan jenis kelamin dari angkatan kerja. 

2. Modal: yang terdiri dari modal tetap (mesin, gedung, alat-alat, volume dan 

standar, strukturnya),  tehnologi, litbang, dan bahan baku (volume dan 

standar). 

3. Metode atau proses baik tata ruang tugas, penanganan bahan baku penolong 

dan mesin, perencanaan dan pengawasan produksi, pemeliharan melalui 

pencegahan, teknologi yang memakai cara alternatif. 

4. Produksi yang meliputi: kuantitas, kualitas, ruangan produksi, struktur 

campuran, dan spesial produksi. 
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5. Lingkungan Organisasi (internal) berupa: organisasi dan perencanaan, sistem 

manajemen, kondisi kerja (fisik), iklim kerja (sosial), tujuan perusahaan dan 

hubungannya dengan tujuan lingkungan, sistem insentif, kebijaksanaan 

personalia, gaya kepemimpinan dan ukuran perusahaan (ekonomi skala). 

6. Lingkungan  Negara (eksternal) seperti: kondisi ekonomi dan perdagangan 

stuktur sosial dan politik, struktur industri, tujuan pengembangan jangka 

panjang, pengakuan atau pengesahan, kebijakssanaan ekonomi pemerintah 

(perpajakan dan lain-lain), kebijakan tenaga kerja, energi, kebijakan 

pendidikan dan latihan, kondisi iklim dan geografis serta kebijakan 

perlindungan lingkungan. 

7. Lingkungan Internasional (regional) yang terdiri dari: kondisi perdagangan 

dunia, masalah-masalah perdagangan internasional spesialisasi internasional, 

kebijakan migrasi tenaga kerja, dan standar tenaga kerja. 

8. Umpan balik yaitu informasi yang ada hubungannya dengan timbal balik 

masukan (input) dan hasil (output) dalam perusahaan, antara perusahaan 

dengan ruang lingkup negara (internasional) 

Untuk mencapai produktivitas yang tinggi suatu perusahaan dalam proses 

produksi, selain bahan baku dan tenaga kerja yang harus ada juga didukung oleh 

faktor-faktor sebagai berikut menurut (Ravianto, 1985 :139): 

1. Pendidikan 

2. Keterampilan 

3. Sikap dan etika kerja 

4. Tingkat penghasilan 
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5. Jaminan sosial 

6. Tingkat sosial dan iklim kerja 

7. Motivasi 

8. Gizi dan kesehatan 

9. Hubungan individu 

10. Teknologi 

11. Produksi. 

Menurut Sinungan  (2001: 64) mengemukakan juga bahwa terdapat syarat 

bagi  produktivitas kerja karyawan yang tinggi  yaitu : 

1. Kelompok pertama meliputi : Tingkat pendidikan dan keahlian, jenis 

teknologi dan hasil produksi, kondisi kerja, kesehatan dan kemampuan dan 

fisik. 

2. Kelompok kedua meliputi : Sikap teman sejawat dan pengawas, 

keanekaragaman tugas, sistem insentif, kemampuan kerja, keamanan kerja, 

kepastian kerja dan perspektif  dari ambisi dan promosi.  

Pribadi yang produktif adalah pribadi yang yakin akan kemampuan dirinya, 

yang dalam istilah psikologis sering disebut sebagai orang yang memiliki rasa 

percaya diri (self confidence), harga diri (self esteem) dan konsep diri (self 

concept) yang tinggi orang yang demikian dapat dikatakan sebagai orang yang 

mampu mengaktualisasikan dirinya. Hal tersebut berkaitan dengan individu yang 

kreatif, yakni memiliki kepandaian untuk menggunakan pikiran dan perasaannya 

dalam memecahkan persoalan. 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-motivasi.html
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Dewan Produktivitas Nasional Indonesia telah merumuskan definisi 

produktivitas secara lengkap yaitu sebagai berikut (Umar, 2002:9): 

1. Produktivitas pada dasarnya merupakan suatu sikap mental yang selalu 

mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik dari kemarin 

dan hari esok lebih baik dari hari ini. 

2. Secara umum produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil 

yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan 

(input). 

3. Produktivitas mempunyai dua dimensi, yaitu efektivitas yang mengarah pada 

pencapaian unjuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang berkaitan 

dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Hal yang kedua efisiensi yang berkaitan 

dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau 

bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.     

Balai pengembangan produktivitas daerah dalam Umar (2002:9), menyatakan 

ada enam faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja, yaitu:  

1. Sikap kerja;  

2. Tingkat keterampilan;  

3. Hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan;  

4. Manajemen produktivitas;  

5. Efisiensi tenaga kerja; dan 

6. Kewiraswastaan.  

Raft dalam Timpe (1999:61), menyatakan ada tujuh kunci untuk mencapai 

produktivitas dan kreatifitas yang tinggi yaitu:  
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1. Keahlian, manajemen yang bertanggung jawab;  

2. kepemimpinan yang luar biasa; dari semua faktor, kepemimpinan manajerial 

memiliki pengaruh terbesar dalam produktivitas;  

3. Kesederhanaan organisasional dan operasional; susunan organisasi harus 

diusahakan agar sederhana, luwes dan dapat disesuaikan dengan perubahan;  

4. Kepegawaian yang efektif;  

5. Tugas yang menantang;  

6. Perencanaan dan pengendalian tujuan; dan 

7. Pelatihan manajerial khusus. 

Berbagai Jenis Indikator Produktivitas 

Secara umum menurut Sinungan (2000: 23) pengukuran produktivitas dalam 

empat jenis, yaitu: 

a. Kualitas kerja yang dapat dilihat dari segi ketelitian dan kerapian bekerja, 

kecepatan penyelesaian pekerjaan, keterampilan dan kecakapan kerja. 

b. Kuantitas kerja yang dapat dilihat dari kemampuan secara kuantitatif di dalam 

mencapai target atau hasil kerja atas pekerjaan pekerjaan baru 

c. Pemenuhan standart yang ditetapkan perusahaan yang dapat dilihat dari 

kemampuan dan keandalan dalam melaksanakan tugasnya baik dalam 

menjalankan peraturan maupun inisiatif dan disiplin. 

d. Efisiensi dalam bekerja yang dapat dilihat dari kemampuan pemanfaatan 

waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan perusahaan. 
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Produktifitas kerja karyawan diukur dengan indikator dari Balai 

pengembangan produktivitas daerah. Terdapat enam faktor utama yang 

menentukan produktivitas tenaga kerja, yaitu (Sedarmayanti, 2009:56-57) :  

1. Aspek yang berkaitan dengan diri sendiri 

a) Pengetahuan 

b) Keterampilan 

c) Disiplin 

d) Upaya pribadi 

e) Kerukunan kerja 

2. Aspek yang berkaitan dengan pekerjaan 

a) Manajemen dan metode kerja yang lebih baik 

b) Penghematan waktu 

c) Ketepatan waktu 

d) Sistem dan teknologi yang lebih baik 

Menurut Sedarmayanti (2001:56-62), masalah peningkatan produktivitas 

merupakan tujuan dan perhatian utama dari setiap organisasi, baik organisasi 

sosial maupun lembaga pendidikan. Oleh karena itu, salah satu usaha yang konkrit 

dan terarah serta terpadu yang dilaksanakan secara konsisten dan 

berkesinambungan untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja adalah 

peningkatan pendidikan dan pelatihan agar mampu mengemban tugas atau 

pekerjaan dengan sebaik-baiknya  

Pribadi yang produktif menggambarkan potensi, persepsi dan kreativitas 

seseorang yang senantiasa ingin menyumbangkan kemampuannya agar 
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bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Jadi, orang yang produktif adalah orang 

yang dapat memberikan sumbangan yang nyata dan berarti bagi lingkungannya, 

imaginative dan inovatif dalam mendekati persoalan hidupnya serta mempunyai 

kepandaian dalam mencapai tujuan hidupnya. Pada saat yang bersamaan orang 

yang seperti ini selalu bertanggung jawab dan responsif dalam hubungannya 

dengan orang lain (kepimpinan). Pegawai seperti ini merupakan aset organisasi 

atau perusahaan, yang selalu berusaha meningkatkan diri dalam organisasi atau 

perusahaannya, dan akan menunjang pencapaian produktivitas organisasi 

(Sedarmayanti, 2001 : 71-81). 

Menurut Sinungan (2005: 64) juga mengisyaratkan dua kelompok syarat bagi 

produktivitas perorangan yang tinggi: 

1. Kelompok pertama 

a) Tingkat pendidikan dan keahlian 

b) Jenis teknologi dan hasil produksi 

c) Kondisi kerja 

d) Kesehatan, kemampuan fisik dan mental 

2. Kelompok kedua 

a) Sikap mental (terhadap tugas), teman sejawat dan pengawas 

b) Keaneka ragam tugas 

c) Sistem insentif (sistem upah dan bonus) 

d) Kepuasan kerja 

Menurut Sinungan (2005: 56), tinggi rendahnya produktivitas kerja seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 
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1. Manusia 

2. Modal 

3. Metode (proses) 

4. Lingkungan organisasi (internal) 

5. Lingkungan produksi 

6. Lingkungan Negara (eksternal) 

7. Lingkungan internal maupun regional 

8. Umpan balik. 

Menurut Simanjuntak (2001:39-42), faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan adalah: 

1. Kualitas dan kemampuan fisik karyawan. 

Kualitas dan kemampuan fisik karyawan untuk meningkatkan produktivitas 

kerja karyawan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latihan, motivasi kerja, 

etos kerja, mental dan kemampuan fisik karyawan yang bersangkutan. 

2. Sarana pendukung. 

Sarana pendukung untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

perusahaan dapat dikelompokkan pada dua golongan, yaitu: 

a) Menyangkut lingkungan kerja, termasuk teknologi dan cara produksi. 

Sarana dan peralatan yang digunakan, tingkat keselamatan kerja dan 

kesehatan kerja serta suasana dalam lingkungan itu sendiri.  

b) Menyangkut kesejahteraan karyawan yang tercermin dalam sistem 

pengupahan dan jaminan kelangsungan kerja. 
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3. Supra sarana 

Supra sarana untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan terdiri dari: 

a) Kebijakan pemerintah baik di bidang ekspor maupun impor. 

b) Hubungan industrial 

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara pengusaha dengan 

karyawan, hubungan antara karyawan dengan karyawan. Pembatasan-

pembatasan dan pengawasan yang mempengaruhi ruang gerak 

karyawan perusahaan dan jalannya aktivitas perusahaan. Sejauh mana 

hak-hak karyawan mendapat perhatian perusahaan serta sejauh mana 

karyawan dilibatkan dalam penentuan kebijaksanaan perusahaan. 

c) Manajemen 

Peran manajemen sangat strategis untuk meningkatkan produktivitas, 

yaitu dengan mengkombinasikan dan mendayagunakan semua sarana 

produksi, menerapkan fungsi-fungsi manajemen, menciptakan sistem 

kerja dan pembagian kerja, menempatkan orang yang tepat pada 

pekerjaan yang tepat, serta menciptakan kondisi dan lingkungan kerja 

yang aman dan nyaman. 

Di antara banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, peneliti 

memilih tiga faktor yang dominan yaitu faktor pengalaman kerja, upah, dan 

disiplin kerja. Pengalaman kerja seseorang akan menunjukkan tingkat 

pengetahuan dan pemahamannya untuk menjalankan tugas-tugas yang dihadapi.  

Upah yang sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan karyawan kepada 

perusahaan akan mendorong rasa puas pada diri karyawan dan akan membuat 
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karyawan bekerja lebih maksimal lagi yang secara langsung dapat berdampak 

pada peningkatan produktivitas kerja. Begitu pula disiplin kerja, merupakan kunci 

keberhasilaan dalam mencapai tujuan yang akhirnya akan berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja. 

Menurut Simamora (2004: 612), faktor-faktor yang digunakan dalam 

pengukuran produktivitas kerja meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja dan 

ketepatan waktu: 

1. Kuantitas kerja adalah merupakan suatu hasil yang dicapai oleh karyawan 

dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar ada atau ditetapkan oleh 

perusahan. 

2. Kualitas kerja adalah merupakan suatu standar hasil yang berkaitan dengan 

mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan dalam hal ini 

merupakan suatu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan 

secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. 

3. Ketepatan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal 

waktu yang ditentukan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan waktu 

diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang disediakan di 

awal waktu sampai menjadi output. 

Faktor-faktor yang digunakan dalam pengukuran produktivitas kerja menurut 

Simamora (2004: 612), meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketepatan 

waktu. Dalam penelitian ini peneliti mengukur produktivitas kerja dengan 

menggunakan indikator-indikator di bawah ini: 
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1. Kuantitas kerja 

2. Kualitas kerja 

3. Ketepatan waktu 

Mengungkapkan tentang ciri umum pegawai yang produktif menurut Timpe 

(1989 : 111) adalah sebagai berikut : 

a) Cerdas dan dapat belajar dengan cepat 

b) Kompeten dan secara professional/teknis selalu memperdalam pengetahuan 

dalam bidangnya 

c) Kreatif dan inovatif, memperlihatkan kecerdikan dan keanekaragaman 

d) Memahami pekerjaan 

e) Belajar dengan “cerdik”, menggunakan logika, mengorganisasikan 

pekerjaan dengan efisien, tidak mudah macet dalam pekerjaan. Selalu 

mempertahankan kinerja rancangan, mutu, kehandalan, pemeliharaan 

keamanan, produktivitas, biaya, dan jadwal. 

f) Selalu mencari perbaikan, tetapi tahu kapan harus berhenti 

g) Dianggap bernilai oleh pengawasnya 

h) Memiliki catatan prestasi yang berhasil 

i) Selalu meningkatkan diri. 

Pengukuran produktivitas kerja merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan produktivitas, di mana hasil pengukuran akan digunakan sebagai 

acuan untuk melihat produktivitas kerja karyawan pada waktu yang lalu dengan 

melihat kekurangan-kekurangan yang ada untuk diperbaiki di masa yang akan 

datang sehingga produktivitas kerja karyawan pada waktu yang akan datang dapat 



 34 

meningkat. Pemilihan tolak ukur atau cara pengukuran yang akan dilakukan 

tergantung pada jenis atau faktor-faktor masukan dan keluaran dari perusahaan 

atau organisasi yang bersangkutan. 

Pengukuran produktivitas kerja sebagai sarana untuk menganalisa dan 

mendorong efisiensi produksi. Manfaat lain adalah untuk menentukan target dan 

kegunaan, praktisnya sebagai standar dalam pembayaran upah karyawan. Untuk 

mengukur suatu produktivitas dapat digunakan dua jenis ukuran jam kerja 

manusia yakni jam-jam kerja yang harus dibayar dan jam–jam kerja yang harus 

dipergunakan untuk bekerja.  

 

2.2.2 Kompensasi 

Kompensasi adalah imbalan finansial dan jasa nirwujud serta tunjangan yang 

diterima oleh para karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian 

(Simamora,2004:442). Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima oleh 

karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian 

kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM) yang berhubungan dengan semua jenis pemberiaan 

penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas 

keorganisasian.  

Kompensasi merupakan salah satu bentuk pembayaran atau imbalan yang 

diberikan kepada karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu 

(Dessler, 1997:85).  

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-kinerja.html
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Kompensasi munurut Handoko (2001:155) adalah sesuatu yang diterima 

karyawan sebagai balas jasa untuk kinerja mereka yang dibedakan antara 

kompensasi langsung berupa gaji atau upah, dan kompensasi tidak langsung 

berupa pemberian pembagian keuntungan atau manfaat di luar gaji atau upah. 

Kebijaksaan kompensasi merupakan kebijaksanaan yang penting dan strategis 

karena hal ini langsung berhubungan dengan peningkatan semngat kerja, kinerja 

dan motivasi karyawan dalam suatu perusahaan. Kompensasi adalah seluruh balas 

jasa baik berupa uang, barang ataupun kenikmatan yang diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawan atas kinerja yang disumbangkan kepada perusahaan 

(Gorda, 2006:129).  

Sedarmayanti (2001:23) bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang 

diterima oleh pegawai sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Sedangkan menurut 

Hasibuan (2003:118), bahwa kompensasi adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa, kompensasi 

merupakan fungsi strategik sumber daya manusia yang mempunyai imbas 

signifikan atas fungsi-fungsi sumberdaya manusia lainnya. Kompensasi finansial 

juga mempengaruhi keseluruhan strategi organisasi karena kompensasi 

mempunyai pengaruh kuat atas kepuasan kerja, produktivitas, perputaran 

karyawan, dan proses-proses lainnya di dalam sebuah organisasi. 
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2.2.2.1 Jenis-jenis Kompensasi 

Menurut Simamora (2004:443) bahwa pada dasarnya kompensasi dapat 

dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu kompensasi finansial dan 

kompensasi bukan finansial. Selanjutnya kompensasi finansial ada yang langsung 

dan ada yang tidak langsung sedangkan kompensasi bukan finansial dapat berupa 

pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. 

1. Kompensasi Finansial 

Kompensasi finansial adalah kompensasi yang diberikan oleh pihak 

perusahaan baik langsung maupun tidak yang berupa materiil dan fasilitas. 

Kompensasi finansial ini mencakup : 

1. Kompensasi Finansial Langsung, terdiri dari: 

a. Bayaran Pokok (Base Pay). Bayaran pokok terbagi menjadi 2, antara 

lain : 

1. Gaji (Salary). Gaji adalah imbalan finansial yang dibayarkan 

kepada karyawan secara teratur, seperti tahunan, caturwulan, 

bulanan atau mingguan. 

2. Upah (Wage). Upah merupakan imbalan finansial langsung 

yang dibayarkan kepada para pekerja berdasarkan jam kerja, 

jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang 

diberikan 

b. Bayaran Prestasi (Merit Pay). Bayaran prestasi terbagi menjadi 2, 

antara lain : 
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1. Bayaran Insentif (incentive pay). Insentif merupakan imbalan 

langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya 

melebihi standar yang ditentukan. 

2. Bayaran tertangguh (Deferred Pay). Bayaran tertangguh terdiri 

dari program tabungan dan pembelian saham. 

2. Kompensasi Finansial Tidak Langsung (Fringe Benefit).  

Kompensasi finansial  tidak langsung merupakan kompensasi tambahan 

yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua 

karyawan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para karyawan. 

Kompensasi ini terdiri atas: 

a. Program perlindungan, yaitu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, 

asuransi tenaga kerja dan pensiun. 

b. Bayaran di luar jam kerja, yaitu liburan, hari besar, cuti tahunan dan 

cuti hamil. 

c. Fasilitas, yaitu kendaraan, ruang kantor dan tempat parkir. 

2 .Kompensasi Non Finansial 

Kompensasi Non Finansial adalah kompensasi yang diberikan oleh 

perusahaan dalam bentuk pekerjaan dan lingkungan psikologis dan atau 

fisik. Kompensasi non finansial ini mencakup: 

a. Pekerjaan dapat berupa: Tugas yang menarik, tantangan bekerja, 

tanggung jawab terhadap pekerjaan, kesempatan mendapat 

pengakuan, tujuan yang ingin dicapai atau rasa pencapaian. 
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b. Lingkungan kerja dapat berupa: Kebijakan yang sehat, supervisi 

yang kompeten, lingkungan kerja yang nyaman, kerabat kerja yang 

menyenangkan. 

Menurut Mangkunegara (2011:85), jenis-jenis kompensasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Upah  dan Gaji 

Upah adalah pembayaran berupa uang untuk pelayanan kerja atau uang yang 

biasanya dibayarkan kepada pegawai secara per jam, per hari, dan per 

setengah hari. Sedangkan gaji merupakan uang yang dibayarkan kepada 

pegawai atas jasa pelayanannya yang diberikan secara bulanan. 

b. Benefit (Keuntungan) dan Pelayanan  

Benefit adalah nilai keuangan (moneter) langsung untuk pegawai yang 

secara cepat dapat ditentukan. Sedangkan pelayanan adalah nilai keuangan 

(moneter) langsung untuk pegawai yang tidak dapat secara mudah 

ditentukan. Program benefit bertujuan untuk memperkecil turnover, 

meningkatkan modal kerja, dan meningkatkan keamanan. Adapun kriteria 

program benefit adalah biaya, kemampuan membayar, kebutuhan, kekuatan 

kerja, tanggung jawab sosial, reaksi kekuatan kerja, dan relasi umum. 

Sedangkan program pelayanan adalah laporan tahunan untuk pegawai, 

adanya tim olah raga, kamar tamu pegawai, kafetaria pegawai, surat kabar 

perusahaan, toko perusahaan, discount (potongan harga) produk perusahaan, 

bantuan hukum, fasilitas ruang baca dan perpustakaan, tempat parkir, ada 

program rekreasi dan darmawisata 
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Menurut Dessler (1992: 349), ada 3 jenis kompensasi yang diberikan 

perusahaan yaitu:  

1. Pembayaran uang secara langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi 

dan bonus 

2. Pembayaran tidak langsung yaitu dalam bentuk tunjangan seperti asuransi 

dan hiburan atas dana perusahaan. 

3. Ganjaran nonfinansial seperti hal-hal yang tidak mudah dikuantifikasi yaitu 

ganjaran-ganjaran seperti pekerjaan yang lebih menantang, jam kerja yang 

lebih luwes dan kantor yang lebih bergengsi. 

Menurut Milkovich dan Newman (2002:7-11), total kembalian atau imbalan 

dapat kategorikan menjadi: 

2.2.2.2 Total Kompensasi 

Total kompensasi merupakan keseluruhan kembalian finansial yang 

diterima oleh karyawan. Total kompensasi dapat dikategorikan lagi menjadi: 

1. Kompensasi Tunai 

Kompensasi tunai merupakan bentuk kembalian yang berupa moneter 

atau uang tunai yang dibayarkan oleh perusahaan dan diterima 

langsung oleh karyawan. Kompensasi tunai terdiri dari bayaran pokok, 

marriage pay, insentif jangka panjang, dan insentif jangka pendek. 

2. Tunjangan 

Tunjangan merupakan bentuk kembalian finansial yang tidak diterima 

secara langsung. Tunjangan yang diterima karyawan dapat berupa 
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asuransi kesehatan, program pensiun, jaminan penghasilan, tunjangan 

hari raya, dan sebagainya. 

Kompensasi non finansial terdiri dari kepuasan yang diterima karyawan 

seperti tanggung jawab, peluang akan pengakuan, peluang adanya promosi atau 

dari lingkungan psokologis dan fisik di mana orang tersebut berada seperti kerja 

yang menyenangkan, kebijakan-kebijakan yang sehat, adanya ketentraman, 

sharing pekerjaan dan sebagainya. 

Kompensasi non finansial merupakan bayaran yang diberikan perusahaan 

yang dimaksudkan untuk mempertahankan karyawan dalam jangka panjang. 

Indikator dari kompensasi non finansial terdiri atas promosi jabatan dan 

lingkungan kerja. 

a. Promosi, yaitu kesempatan yang diberikan pada karyawan untuk 

dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya 

lebih besar dan tentu saja penghasilannya lebih besar pula. 

b. Lingkungan kerja, yaitu lingkungan tempat kerja yang dapat mempengaruhi 

atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja seperi kebersihan dan 

kerapian tempat kerja serta hubungan dan komunikasi yang baik dengan 

pimpinan maupun rekan kerja. 

2.2.2.4 Komponen Program Kompensasi 

Terdapat empat komponen kompensasi menurut Simamora (2004:445) 

yaitu: 

1. Upah dan gaji. Upah (wages) biasanya berhubungan dengan tarif gaji per-

jam (semakin lama jam kerjanya, semakin besar bayarannya). Upah 
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merupakan basis bayaran yang sering digunakan bagi pekerja-pekerja 

produksi dan pemeliharaan (pekerja kerah biru). Gaji (salary) umumnya 

berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan atau tahunan (terlepas dari 

lamanya jam kerja). 

2. Insentif (incentive) adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji 

atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program insentif disesuaikan 

dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, 

penjualan, keuntungan atau upaya pemangkasan biaya. Tujuan utama 

program insentif adalah untuk mendorong dan mengimbali produktivitas 

karyawan dan efektivitas biaya. Program insentif terdiri atas dua jenis: 

a) Program insentif individu yang memberikan kompensasi menurut 

penjualan, produktivitas atau penghematan biaya yang dapat 

dihubungkan dengan karyawan tertentu. 

b) Program insentif kelompok yang mengalokasikan kompensasi kepada 

sebuah kelompok karyawan  karena melampaui standar-standar 

profitabilitas, produktivitas atau penghematan biaya yang sudah 

ditentukan sebelumnya. 

3. Tunjangan. Contoh-contoh tunjangan (benefit) adalah asuransi kesehatan 

dan jiwa, liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun dan 

tunjangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian. 

4. Fasilitas. Contoh-contoh fasilitas (perquisites) adalah kenikmatan/fasilitas 

seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus atau 

akses ke pesawat perusahaan yang diperoleh karyawan. Fasilitas dapat 
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mewakili jumlah substansial dari kompensasi, terutama bagi eksekutif yang 

dibayar mahal. 

Menurut Simamora (2004:442)  bahwa indikator yang disajikan dalam 

menilai kompensasi adalah: 

1. Adil (keadilan internal). 

2. Layak (keadilan eksternal). 

3. Gaji dan upah (hak yang diterima oleh karyawan karena kompensasinya 

terhadap perusahaan). 

4. Insentif (tambahan kompensasi di luar gaji dan upah diberikan oleh 

perusahaan). 

5. Fasilitas (kompensasi yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada 

karyawan sebagai penunjang kelancaran untuk bekerja dan memotivasi 

karyawan agar semangat kerja). 

6. Tunjangan (kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan 

perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan 

kesejahteraan karyawan) 

Menutut Flippo (1994:102), seorang karyawan menerima kompensasi dari 

majikan, dengan pandangan keadilan yang dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor: 

a. Rasio kompensasi terhadap masukan (input) seseorang dalam bentuk usaha, 

pendidikan, pelatihan dan ketahanan terhadap kondisi-kondisi kerja yang 

merugikan.  

b. Perbandingan rasio ini dengan rasio-rasio penting lainnya yang 

berhubungan langsung dengannya.  
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Menurut Dessler (1992: 349). Jenis-jenis kompensasi langsung terdiri dari: 

1. Upah atau Gaji 

Upah atau gaji berbeda di mana upah adalah balas jasa yang diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawannya dengan melihat jumlah jam kerja atau unit 

dalam pelaksanaannya. Sedangkan gaji adalah balas jasa yang diberikan 

perusahaan kepada karyawannya dengan syarat tahunan tanpa 

memperhatikan jam kerja. Garry Dessler (1986:351) mengemukakan ada 4 

faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan gaji karyawan, 

yaitu faktor serikat buruh, faktor hukum, faktor pemerintah dan faktor 

keadilan 

2. Insentif 

Adalah suatu penerimaan tambahan karyawan, di luar upah atau gaji resmi 

yang diberikan oleh perusahaan yang bisa berupa bonus baik yang berupa 

uang atau materi. 

Pemberian insentif akan memberikan hasil yang diharapkan bilamana tiga 

faktor di bawah ini telah dipertimbangkan dengan benar-benar pada saat 

kebijaksanaan pemberian insentif akan ditetapkan. 

Adapun ketiga faktor tersebut adalah : 

a) Besar insentif yang diberikan 

b) Frekuensi pemberian insentif 

c) Siapa yang berhak memberikan insentif. 

Adapun pokok pertimbangan pemberian insentif tersebut adalah : 

a) Pertimbangan sebagai suatu daya tarik 
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b) Pertimbangan untuk dapat memenuhi harapan-harapan dan cita-cita 

karyawan 

c) Pertimbangan agar dapat tercapai suatu prestasi kerja tertentu. 

3. Tunjangan-tunjangan 

Ini diberikan kepada para karyawan agar mereka bersedia mengabdikan 

hidupnya kepada organisasi dalam jangka waktu yang lama, seperti THR 

(Tunjangan Hari Raya), tunjangan makan, kesehatan dan service. 

2.2.2.5 Nilai Kompensasi  

Nilai kompensasi atau tunjangan adalah besarnya seluruh balas jasa berupa 

uang, barang ataupun kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawan atas kinerja yang disumbangkan kepada perusahaan (Gorda, 2006:196).  

Nilai kompensasi (compensation value) atau tunjangan meliputi imbalan finansial 

berrwujud yang diterima oleh karyawan sebagai bagian dari hubungan 

kepegawaian. Komponen-komponen nilai kompensasi atau tunjangan dapat dalam 

bentuk kompensasi langsung (direct compensation) terdiri dari bayaran (pay) yang 

diperoleh seseorang dalam bentuk gaji, upah,dan komisi.  

Menurut Gorda (2006:196), nilai tunjangan terdiri dari beberapa aspek 

sebagai berikut: 

1. Tunjangan 

2. Insentif 

3. Penghargaan dalam bentuk fisik 
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2.2.2.6 Tujuan-tujuan Pemberian Kompensasi 

Tujuan-tujuan pemberian kompensasi menurut Handoko (2003:114-118), 

antara lain sebagai berikut:  

1. Memperoleh personalia qualified  

Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi untuk menarik pelamar. Karena 

perusahaan-perusahaan bersaing dalam pasar tenaga kerja, tingkat 

pengupahan, harus sesuai dengan kondisi penawaran dan permintaan tenaga 

kerja. Kadang-kadang tingkat gaji yang relatif tinggi diperlukan untuk 

menarik para pelamar yang sudah bekerja di berbagai perusahaan lain.  

2. Mempertahankan karyawan yang ada sekarang  

Bila tingkat kompensasi yang tidak kompetitif, niscaya banyak karyawan yang 

baik akan keluar dari pekerjaannya. Untuk mencegah perputaran karyawan, 

pengupahan harus dijaga agar tetap kompetitif dengan perusahaan-perusahaan 

lain.  

3. Menjamin keadilan  

      Keadilan atau konsistensi internal dan eksternal sangat penting diperhatikan 

dalam penentuan tingkat kompensasi. Agar tidak terjadi kecemburuan di 

antara para karyawan.  

4. Mengendalikan biaya-biaya  

      Perusahaan harus memiliki struktur pengupahan dan penggajian sistematik 

organisasi dapat membayar kurang (underpay) atau lebih (overpay) kepada 

karyawannya.  
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5. Memenuhi peraturan-peraturan legal  

Seperti aspek manajemen lainnya, administrasi kompensasi menghadapi 

batasan-batasan legal. Program kompensasi yang baik memperhatikan 

kendala-kendala tersebut dan memenuhi semua peraturan pemerintah yang 

mengatur kompensasi karyawan. 

Menurut Mondy (2008:4) menyatakan bahwa tujuan umum dalam pemberian 

kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. 

Tujuan pemberian kompensasi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup 

karyawan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari dan untuk memberikan 

dukungan maupun motivasi baik moral maupun moril kepada karyawan agar tetap 

semangat dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga karyawan mampu 

menghasilkan atau menciptakan kinerja yang baik ataupun prestasi yang baik 

pula.  

2.2.2.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Kompensasi 

Menurut Hasibuan (2000 : 144) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

besarnya kompensasi di antaranya yaitu : 

1. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja. Jika pencari kerja (penawaran) 

lebih banyak daripada lowongan pekerjaan (permintaan) maka kompensasi 

relatif kecil. Sebaliknya jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan 

pekerjaan, maka kompensansi relatif semakin besar. 

2. Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan Permintaan. Bila kemampuan dan 

kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik maka tingkat 

kompensasi akan semakin besar, tetapi sebaliknya jika kemampuan dan 
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kesediaan perusahaan untuk membayar kurang, maka tingkat kompensasi 

relatif kecil. 

3. Serikat Buruh atau Organisasi Karyawan. Apabila serikat buruhnya kuat dan 

berpengaruh, maka tingkat kompensasi semakin besar. Sebaliknya jika 

serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh maka tingkat kompensasi 

relatif kecil. 

4. Produktivitas Kerja Karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan 

banyak maka kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya kalau 

produktivitas kerjanya buruk serta sedikit maka kompensasinya kecil. 

5. Pemerintah dengan Undang-undang dan Keppresnya. Pemerintah dengan 

undang-undang dan kepres menetapkan besarnya batas upah atau balas jasa 

minimum. Penetapan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha 

jangan sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan, 

karena pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari tindakan 

sewenang-wenang. 

6. Biaya Hidup (cost of living). Bila biaya hidup di daerah itu tinggi maka 

tingkat kompensasi atau upah semakin besar. Tetapi sebaliknya jika tingkat 

biaya hidup di daerah itu rendah, maka tingkat kompensasi atau upah relatif 

kecil. Seperti tingkat upah di Jakarta lebih besar daripada di Bandung. 

7. Posisi Jabatan. Karyawan yang mendapat jabatan yang lebih tinggi maka 

akan menerima gaji atau kompensasi yang lebih besar. Sebaliknya yang 

menjabat jabatan yang lebih rendah akan memperoleh gaji atau kompensasi 

yang kecil. Hal ini wajar karena seseorang yang mendapat kewenangan dan 
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tanggung jawab yang besar harus mendapatkan gaji atau kompensasi yang 

lebih besar pula. 

8. Pendidikan dan Pengalaman Karyawan. Jika pendidikan lebih tinggi dan 

pengalaman kerja yang lebih lama gaji atau balas jasanya akan semakin 

besar, karena kecakapan serta keterampilannya lebih baik. Sebaliknya 

karyawan yang berpendidikan rendah dan pengalaman kerja yang kurang 

maka tingkat gaji atau kompensasinya lebih kecil. 

9. Kondisi Perekonomian Nasional. Bila kondisi perekonomian nasional 

sedang maju (boom) maka tingkat upah atau kompensasi akan semakin 

besar, karena akan mendekati kondisi (full employment). Sebaliknya jika 

kondisi perekonomian kurang maju (depresi) maka tingkat upah rendah, 

karena terdapat banyak penganggur (disqueshed unemployment). 

10. Jenis dan Sifat Pekerjaan. Kalau jenis dan sifat pekerjaan itu 

mengerjakannya sulit atau sukar dan mempunyai risiko (finansial, 

keselamatannya) besar, maka tingkat upah atau balas jasanya semakin besar, 

karena meminta kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya, tetapi 

jika jenis dan sifat pekerjaan itu mengerjakannya mudah dan risikonya 

(finansial, kecelakaannya) kecil, maka tingkat upah atau balas jasanya relatif 

rendah. Misalnya, pekerjaan merakit komputer balas jasanya lebih besar 

daripada mengerjakan mencetak batu bata. 

Menurut Mangkunegara (2011:84) bahwa ada enam faktor yang 

mempengaruhi kompensasi, di antaranya adalah: 
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1.  Faktor Pemerintah 

Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penentuan standar gaji 

minimal, pajak penghasilan, penetapan harga bahan baku, biaya transportasi, 

inflasi maupun devaluasi sangat mempengaruhi perusahaan dalam 

menentukan kebijakan kompensasi pegawai. 

2. Penawaran Bersama antara Perusahaan dan Pegawai 

Kebijakan dalam menentukan kompensasi dapat dipengaruhi pula pada saat 

terjadinya tawar menawar mengenai besarnya upah yang harus diberikan 

oleh perusahaan kepada pegawainya.  

3. Standar dan Biaya Hidup Pegawai 

Kebijakan kompensasi perlu mempertimbangkan standar dan biaya hidup 

minimal pegawai. Hal ini karena kebutuhan dasar pegawai harus terpenuhi. 

Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan keluarganya, maka pegawai akan 

merasa aman. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan rasa aman pegawai akan 

memungkinkan pegawai dapat bekerja dengan penuh motivasi untuk 

mencapai tujuan perusahaan. banyak peneliti menunjukan bahwa ada 

korelasi tingggi antara motivasi kerja pegawai dan prestasi kerjanya, ada 

korelasi positif antara motivasi kerja dengan tujuan pencapaian perusahaan. 

4. Ukuran Perbandingan Upah 

Kebijakan dalam menentukan kompensasi dipengaruhi pula oleh ukuran 

besar kecilnya perusahaan, tingkat pendidikan pegawai, masa kerja pegawai. 

Artinya, perbandingan tingkat upah pegawai perlu memperhatikan tingkat 

pendidikan, masa kerja, dan ukuran perusahaan. 
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5. Permintaan dan Persediaan  

Dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai perlu 

mempertimbangkan tingkat persediaan dan permintaan pasar. Artinya, 

kondisi pasar saat itu perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menentukan tingkat upah pegawai. 

6. Kemampuan Membayar 

Dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai perlu didasarkan pada 

kemampuan perusahaan dalam membayar upah pegawai. Artinya, jangan 

sampai menentukan kebijakan kompensasi di luar batas kemampuan yang 

ada pada perusahaan. 

Menurut Flippo (1994:177) bahwa keputusan kompensasi dipengaruhi oleh 

faktor internal dan eksternal, sehingga organisasi perlu mempertimbangkan 

faktor-faktor tersebut dalam mendesain program kompensasinya. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi penentuan kompensasi antara lain: 

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. Permintaan dan penawaran tenaga 

kerja atau dapat mempengaruhi penentuan kompensasi. Hukum permintaan 

dan penawaran akan berlaku dan akan menghasilkan tingkat kompensasi 

yang sedang berlaku. Beberapa jenis pekerjaan yang kesulitan mendapatkan 

tenaga kerja atau karyawan, kemungkinan akan menawarkan tingkat 

kompensasi yang lebih tinggi. Sebaliknya jika permintaan tenaga kerja 

menurun sehingga banyak pengangguran, kemungkinan tingkat kompensasi 

juga menurun. 
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b. Serikat pekerja. Dalam konteks hubungan industrial, serikat pekerja 

seringkali ikut mempengaruhi penentuan tingkat kompensasi. Para 

karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja, kadang-kadang melakukan 

unjuk rasa atau pemogokan untuk menuntut perbaikan kompensasi. Lemah 

kuatnya posisi serikat pekerja akan berpengaruh pada penentuan tingkat 

kompensasi. 

c. Produktivitas. Pengaruh produktivitas perekonomian secara umum perlu 

diperhatikan dalam penentuan kompensasi. Apabila tingkat produktivitas 

meningkat maka tingkat kompensasi cenderung akan meningkat pula dan 

sebaliknya. Produktivitas dapat digunakan sebagai solusi untuk 

memecahkan masalah penentuan kompensasi. Krisis ekonomi atau inflasi 

yang berdampak pada produktivitas, juga menjadi pertimbangan dalam 

penentuan kompensasi. 

d. Kesediaan dan kemampuan organisasi untuk membayar. Kemampuan untuk 

membayar kompensasi tergantung dari laba atau pendapatan organisasi atau 

perusahaan. Penerapan upah minimum di Indonesia seringkali menimbulkan 

masalah karena ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi aturan 

tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya produktivitas, laba 

atau pendapatan perusahaan akibat krisis ekonomi atau situasi ekonomi 

makro yang masih lesu. Akibatnya banyak perusahaan yang menunda untuk 

menerapkan upah minimum tersebut karena ketidakmampuan mereka 

membayar, meskipun sebenarnya mereka ingin memenuhi aturan tersebut. 
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Oleh sebab itu penentuan besarnya kompensasi jangan sampai di luar 

kemampuan organisasi atau perusahaan. 

e. Kebijakan pengupahan dan penggajian. Setiap organisasi biasanya memiliki 

sendiri kebijakan kompensasi mereka, misalnya kebijakan mengenai 

kenaikan gaji, pemberian bonus, insentif, pemberian tunjangan-tunjangan 

dan sebagainya. Bahkan beberapa perusahaan menetapkan kenaikan 

kompensasi secara otomatis apabila indeks biaya hidup juga naik. 

f. Peraturan-peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah seperti upah 

minimum (UMR/UMP/UMK), tenaga kerja anak-anak, upah lembur, pajak, 

dan tunjangan-tunjangan juga mempengaruhi penentuan kompensasi. 

Tujuan pemerintah mengeluarkan berbagai bentuk peraturan tersebut antara 

lain untuk melindungi tenaga kerja agar mendapatkan perlindungan dan 

haknya secara proporsional. Semua organisasi diwajibkan untuk mentaati 

segala bentuk peraturan pemerintah, sehingga penentuan kompensasi 

sebaiknya mencerminkan kepatuhan pada berbagai peraturan tersebut. 

 

2.2.3 Disiplin Kerja 

Menurut  Poerwadarminta (1989:192) menyatakan bahwa  disiplin adalah 

ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan  tata tertib. Sedangkan Davis (1985:366) 

menyatakan  “Dicipilne is management action to enforce organization standar” 

(Displin adalan pelaksanaan manajemen yang mengacu pada standar organisasi). 

Selanjutnya menurut Hasibuan  (2007:193), kedisiplinan adalah kesadaran 

dan kesedian seseorang mentaati semua peraturan  perusahaan dan norma- norma 
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sosial yang berlaku. Saydam (1997 : 54) menggambarkan disiplin adalah prosedur 

yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau 

prosedur 

Menurut Sinungan (2000:145) bahwa disiplin yaitu sebagai sikap mental yang 

tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok atau 

masyarakat berupa ketaatan  (obedience) terhadap peraturan-peraturan atau 

ketentuan yang ditetapkan pemerintah atau etik, norma dan kaidah yang berlaku 

dalam masyarakat untuk tujuan tertentu.  

Sedangkan  menurut Peraturan Pemerintah  No. 30  Tahun 1980, Tolok ukur 

disiplin kerja pegawai negeri sipil adalah mentaati kewajiban yang tidak boleh 

melanggar larangan Pegawai Negeri Sipil antara lain sebagai berikut : Kewajiban 

terdapat 26 butir, di antaranya sering  diperhatikan adalah : 

a. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan 

negara. 

b. Mentaati ketentuan jam kerja 

c. Mentaati segala peraturan perundang-udangan dan peraturan kedinasan yang 

berlaku 

d. Menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya. 

Menurut Irmim (2004:57), disiplin kerja adalah sebagai berikut.  

a. Perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, 

keteraturan ketertiban.  

b. Perasaan risih atau merasa malu dan berdosa kalau melakukan perbuatan yang 

menyimpang.  
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c. Sikap tahu untuk membedakan hal-hal yang seharusnya dilakukan, yang wajib 

dilakukan yang boleh dilakukan dan tidak pantas dilakukan.  

d. Merupakan sikap taat, tertib sebagai hasil pengembangan dari latihan, 

pengendalian pikiran dan pengendalian watak.  

e. Pemahaman dan pelaksanaan yang baik mengenai sistem aturan perilaku 

norma, kriteria dan standar sehingga dapat mengontrol perilaku dapat 

mengontrol perilaku sehari-hari.  

Ada dua tipe kegiatan kedisiplinan, organisasi dapat menerapkan kedua tipe 

tersebut tergantung pada keadaan bagaimana karyawan tersebut dalam 

melaksanakan tugasnya. Tipe kegiatan pendisiplinan tersebut di antaranya.  

1. Pendisiplinan preventif  

      Pendisiplinan preventif adalah tindakan yang mendorong karyawan untuk taat 

kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memnuhi standar yang 

ditetapkan, artinya melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap 

tindakan dan perilaku yang diinginkan dari setiap organisasi diusahakan 

pencegahan jangan sampai para karyawan berperilaku negatif. Keberhasilan 

penerepan pendisiplinan preventif terletak pada disiplin pribadi para anggota 

organisasi, akan tetapi agar disiplin pribadi tersebut semakin kokoh paling 

sedikit tiga hal yang perlu diperhatikan manajemen yaitu: 

a) Para anggota organisasi perlu didorong agar memiliki rasa memiliki 

organisasi, karena secara logika seseorang tidak akan merusak sesuatu 

yang merupakan miliknya, berarti perlu ditumbuhkan dan ditanamkan 

perasaan kuat bahwa keberadaan mereka dalam organisasi bukan sekedar 
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mencari nafkah dan mereka adalah anggota keluarga besar organisasi yang 

bersangkutan.  

b) Para karyawan menentukan sendiri cara-cara pendisiplinan dari dalam 

kerangka ketentuan-ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh anggota 

organiasasi.  

c) Para karyawan perlu diberi penjelasan tentang berbagai ketentuan yang 

wajib ditaati dan distandar yang harus dipenuhi. Penjelasan yang dimaksud 

seyogyanya disertai dengan informasi lengkap mengenai latar belakang 

mengenai berbagai ketentuan yang bersifat normative tersebut.  

2. Pendisiplinan korektif  

Pendisiplinan korektif terjadi, jika ada karyawan yang nyata-nyata telah 

melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif 

tersebut. Dalam menegakkan kedisiplinan diperlukan peraturan dan hukuman, 

dengan tujuan untuk memberikan bimbingan bagi karyawan dalam 

menciptakan tata tertib yang baik di dalam organisasi atau perusahaan. 

Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral kerja, efisiensi dan 

efektifitas kerja karyawan akan meningkat. Organisasi akan sulit mencapai 

tujuannya jika karyawan tidak mematuhi peraturan yang berlaku, sedangkan 

hukuman diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan dan mendidik 

karyawan supaya mentaati semua peraturan organisasi. Pemberian hukuman 

harus adil dan tegas terhadap semua karyawan. Keadilan dan ketegasan, 

sasaran pemberian hukuman akan tercapai. Peraturan tanpa dibarengi 
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pemberian hukuman yang tegas bagi pelanggarnya bukan menjadi alat 

pendidik bagi karyawan. 

Menurut Goddart (2006: 109) ditemukan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi terjadinya perilaku disiplin kerja, di antaranya: tujuan pekerjaan 

dan kemampuan pekerjaan, teladan pimpinan, kesejahteraan, keadilan, 

pengawasan melekat (waskat), sanksi hukum, ketegasan, dan hubungan 

kemanusiaan. Perilaku disiplin karyawan tidak muncul dengan sendirinya, tetapi 

dibutuhkan untuk dibentuk, sehingga diperlukan pembentukan perilaku disiplin 

kerja.  

Menurut Grant (2006: 166) terdapat dua cara dalam melakukan pembentukan 

disiplin kerja, yaitu:  

a. Pertama Preventive discipline, merupakan tindakan yang diambil untuk 

mendorong para pekerja mengikuti atau mematuhi norma-norma dan 

aturan-aturan sehingga pelanggaran tidak terjadi. Tujuannya adalah untuk 

mempertinggi kesadaran pekerja tentang kebijaksanan dan peraturan 

pengalaman kerjanya.  

b. Kedua. Corrective discipline,merupakan suatu tindakan yang mengikuti 

pelanggaran dari aturan-aturan, kondisi tersebut digunakan untuk 

mengecilkan pelanggaran lebih lanjut sehingga diharapkan perilaku yang 

akan datang dapat mematuhi norma-norma peraturan. 

Menjelaskan disiplin sebagai kegiatan manajemen untuk menjalankan 

standar-standar organisasional. Sedangkan, dari jenisnya terdapat dua tipe 

menurut Davis (1995 : 549)  mengenai disiplin: 
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a. Disiplin Preventif. 

Adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para pegawai agar 

mengikuti berbagai standarisasi dan aturan, sehingga penyelewengan-

penyelewengan dapat dicegah. 

b. Disiplin Korektif  

Adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap 

aturan-aturan dan mencoba untuk mengindari pelanggaran-pelanggaran 

lebih lanjut. 

2.2.3.1 Jenis- jenis Disiplin Kerja 

Menurut Terry (1993: 218) ada beberapa jenis-jenis disiplin kerja antara lain: 

a. Self Dicipline 

Self dicipline yaitu disiplin yang timbul dari diri sendiri atas dasar  

kerelaan, kesadaran dan bukan timbul atas dasar paksaan. Disiplin ini  

timbul karena seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya dan telah menjadi 

bagian dari organisasi, sehingga orang akan tergugah hatinya untuk sadar 

dan secara sukarela mematuhi segala peraturan yang berlaku. 

b. Command Dicipline 

Command dicipline yaitu disiplin yang timbul karena paksaan, perintah 

dan hukuman serta kekuasaan. Disiplin ini tumbuh bukan dari perasaan 

ikhlas, akan tetapi timbul karena adanya paksaan atau ancaman orang lain.  

Dalam setiap organisasi, yang diinginkan pastilah jenis disiplin yang pertama, 

yaitu datang karena kesadaran dan keinsyafan. Akan tetapi kenyataan selalu 

menunjukkan bahwa disiplin itu lebih banyak disebabkan oleh adanya semacam 
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paksaan dari luar. Disiplin mengacu pada pola tingkah laku dengan ciri–ciri 

sebagai berikut: 

1. Adanya hasrat yang kuat untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang sudah  

menjadi norma, etika, kaidah yang berlaku. 

2. Adanya perilaku yang terkendali. 

3. Adanya ketaatan 

2.2.3.2 Manfaat Disiplin Kerja 

Rasa kepedulian pegawai yang tinggi sangat mempengaruhui pencapaian 

tujuan yang akan meningkatkan kemajuan kedisiplinan bagi pegawai, serta 

dengan semangat yang tinggi dalam melakukan pekerjaan dapat membangkitkan 

gairah kerja yang tinggi dan untuk meningkatkan inisiatif dalam pencapaian 

tujuan.  

Manfaat penerapan disiplin kerja yang baik pada pegawai dalam upaya 

mencapai disiplin kerja dikemukakan oleh Tohardi (2002:395), sebagai berikut : 

1. Pegawai akan mendapatkan kepuasan dalam bekerja diorganisasi atau 

perusahaan. 

2. Produktivitas organisasi akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan 

perencanaan. 

3. Dengan adanya disiplin yang baik seorang pegawai dapat menghindari dari 

kecelakaan ditempat dia bekerja. 

4. Sebagai panutan bagi pegawai yang bekerja. 

5. Tercapainya tujuan dalam organisasi atau perusahaan. 

6. Terpelihara citra bagi sebuah organisasi atau perusahaan. 
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Menurut Saydam (2006:54) bahwa  manfaat dari penerapan disiplin kerja 

yang akan terlihat pada : 

1. Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan. 

2. Tingginya semangat dan gairah kerja para karyawan melakukan 

pekerjaanya. 

3. Berkembangnya rasa memliki dan kesetiakawanan yang tinggi di kalangan 

karyawan. 

4. Besarnya tanggung jawab para karyawan melaksanakan tugas dengan 

sebaik-baiknya. 

5. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas para karyawan. 

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa melemahnya 

disiplin kerja sangat mempengaruhui semangatan dan gairah kerja. Dengan 

demikian akan menurunkan kegiatan dalam setiap pekerjaan yang ditangani dan 

menurunnya tingkat produkvitas pula, maka dengan demikian harus dihindari 

melemahnya disiplin kerja pegawai dengan memberikan tugas dan pekerjaan yang 

tidak terlalu banyak serta memberikan bonus terhadap pegawai yang aktif dan 

rajin. 

2.2.3.3 Tujuan Disiplin Kerja 

Sasaran pembinaan disiplin adalah seluruh orang yang ada dalam organisasi 

agar mereka mematuhi semua rambu-rambu peraturan, sistem dan prosedur yang 

sudah ditentukan (Saydam, 1997:2004). 
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Lebih jauh, tujuan utama dari pembinaan disiplin kerja adalah demi 

kelangsungan organisasi yang sesuai, baik hari ini maupun hari esok 

(Sastrohadiwiryo, 2003:296). Pembinaan disiplin dalam organisasi dapat 

dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut: 

a. Penciptaan peraturan-peraturan dan tata tertib-tata tertib yang harus 

dilaksanakan 

b. Menciptakan dan memberikan sanksi bagi pelanggar disiplin 

c. Melakukan pembinaan disiplin melalui pelatihak kedisiplinan yang terus 

menerus.  

Untuk mewujudkan tujuan dari kegiatan pembinaan disiplin, maka harus 

diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Saydam (1997:204) 

menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan disiplin, 

yaitu:  

a. Besar kecilnya kompensasi 

b. Ada tidaknya keteladanan dari pimpinan  

c. Ada tidaknya aturan yang dapat dijadikan pegangan  

d. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan 

e. Ada tidaknya pengawasan pimpinan 

f. Ada tidaknya perhatian (manajemen) terhadap para pegawai 

g. Diciptakannya kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. 

Beberapa ukuran untuk mengukur disiplin, yakni adanya kepatuhan pegawai 

pada Saydam (1997:204) yaitu: 

a. Mentaati jam kerja masuk dan jam kerja pulang;  
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b. Mematuhi pemakaian pakaian seragam lengkap dengan atribut dan tanda 

pengenalnya 

c. Ikut serta dalam setiap upacara yang diwajibkan 

d. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap semua karyawan, 

atasan dan anggota masyarakat lainnya.  

Setiap karyawan mempunyai motif tersendiri dalam bekerja, dan hampir tidak 

ada karyawan yang memiliki motif sama. Hal ini menimbulkan perbedaan reaksi 

terhadap seluruh beban kerja bagi setiap karyawan. Oleh karena itu tidak ada 

teknik dan strategi yang menjamin bahwa setiap karyawan akan memiliki moral 

dan disiplin kerja yang tinggi. Beberapa karyawan bekerja hanya untuk 

mendapatkan uang, ada yang bekerja karena alasan gengsi, dan ada yang bekerja 

karena tertarik terhadap pekerjaannya. Bahkan mungkin ada beberapa karyawan 

yang tidak tahu apa yang menjadi motif mereka dalam bekerja (Sastrohadiwiryo, 

2003: 291). 

Secara umum dapat disebutkan bahwa tujuan pembinaan disiplin kerja 

karyawan adalah untuk kelangsungan perusahaan sesuai dengan motif perusahaan. 

Menurut Sastrohadiwiryo (2003: 292) tujuan pembinaan disiplin kerja karyawan 

adalah: 

1. Agar karyawan menaati segala peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan 

baik secara tertulis maupun tidak tertulis, serta melaksanakan perintah 

manajemen. 
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2. Mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya serta mampu memberikan 

pelayanan maksimum kepada pihak tertentu yang berkepentingan dengan 

perusahaan sesuai dengan bidang pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

3. Mampu menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana barang dan 

jasa perusahaan dengan sebaik-baiknya. 

4. Mampu bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang 

berlaku pada perusahaan. 

5. Karyawan mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai dengan 

harapan perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka 

panjang. 

Disiplin kerja merupakan sikap yang tercermin dari perbuatan atau tingkah 

laku karyawan, berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan 

yang ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik 

karakteristik disiplin kerja adalah sebagai berikut: 

1. Upaya dalam menaati peraturan tidak didasarkan adanya perasaan takut 

atau terpaksa. 

2. Disiplin kerja tidak semata-mata patuh dan taat terhadap penggunaan jam 

kerja, misal datang dan pulang sesuai jadwal, tidak mangkir jika bekerja. 

3. Komitmen dan loyal pada organisasi yaitu tercermin dari bagaimana sikap 

dalam bekerja. 

Menurut Soejono (1997: 67) aspek-aspek disiplin kerja karyawan dapat 

dikatakan baik, apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Para kayawan datang tepat waktu, tertib, teratur. 
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Dengan datang ke kantor secara tertib, tepat waktu dan teratur maka 

disiplin kerja dapat dikatakan baik. 

2. Berpakaian rapi. 

Berpakaian rapi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi disiplin 

kerja karyawan, karena dengan berpakaian rapi suasana kerja akan terasa 

nyaman dan rasa percaya diri dalam bekerja akan tinggi. 

3. Mampu memanfaatkan dan menggerakan perlengkapan secara baik. 

Sikap hati-hati dapat menunjukan bahwa seseorang memiliki disiplin kerja 

yang baik karena apabila dalam seseorang memiliki disiplin kerja yang 

baik karena apabila dalam menggunakan perlengkapan kantor tidak secara 

hati-hati, maka akan terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian. 

4. Menghasilkan pekerjaan yang memuaskan  

5. Mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan. 

Dengan mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh organisasi maka dapat 

menunjukan bahwa karyawan memiliki disiplin kerja yang baik, juga 

menunjukan kepatuhan karyawan terhadap organisasi. 

6. Memiliki tanggung jawab yang tinggi. 

Tanggung jawab sangat berpengaruh terhadap disiplin kerja, dengan 

adanya tanggung jawab terhadap tugasnya, maka menunjukkan disiplin 

kerja karyawan tinggi. 

Disiplin mencakup berbagai bidang dan cara pandangnya, seperti menurut 

Guntur (1996:34-35) ada beberapa sikap disiplin yang perlu dikelola dalam 

pekerjaan yaitu: 
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1. Disiplin terhadap waktu 

2. Disiplin terhadap target 

3. Disiplin terhadap kualitas 

4. Disiplin terhadap prioritas kerja 

5. Disiplin terhadap prosedur 

2.2.3.4. Komponen Disiplin Kerja 

Menurut Soejono (1997: 67) bahwa disiplin kerja dipengaruhi oleh faktor 

yang sekaligus sebagai indikator dari disiplin kerja. Adapun indikator tersebut 

yaitu: 

1. Ketepatan waktu. Dalam hal ini dimisalkan para pegawai datang ke kantor 

tepat waktu, tertib dan teratur, dengan begitu dapat dikatakan disiplin kerja 

baik. 

2. Menggunakan peralatan kantor dengan baik. Sikap hati- hati dalam 

menggunakan peralatan kantor, dapat menunjukkan bahwa seseorang 

memiliki disiplin kerja yang baik, sehinga peralatan kantor dapat terhindar 

dari kerusakan. 

Berdasarkan teori di atas maka komponen yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Ketepatan waktu 

2. Pemanfaatan saran. 

3. Tanggungjawab kerja 

4. Ketaatan terhadap aturan instansi atau sekolah 
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Komponen tersebut digunakan dalam penelitian ini karena berkaitan dengan 

penelitian mengenai disiplin kerja serta merupakan faktor yang mempengaruhi 

sekaligus indikator dari disiplin kerja itu sendiri. 

2.2.3.5. Faktor-faktor Disiplin Kerja 

Beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin kerja menurut (Hasibuan, 1999: 

213) mengatakan bahwa banyak indikator yang mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan pegawai suatu organisasi di antaranya ialah :  

1. Tujuan dan kemampuan.  

2. Teladan pimpinan.  

3. Balas jasa (gaji dan kesejahteraan).  

4. Keadilan.  

5. Waskat (pengawasan melekat).  

6. Sanksi hukuman 

7. Ketegasan.  

8. Hubungan kemanusiaan.  

Menurut (Singodimedjo, 2011:89), faktor  yang mempengaruhi disiplin 

pegawai adalah:  

1. 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 payahnya yang telah 

dikontribusikan bagi perusahaan. Bila ia menerima kompensasi yang 

memadai, mereka akan dapat bekerja tenang dan tekun, serta selalu berusaha 
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bekerja dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, bila ia merasa kompensasi yang 

diterimanya jauh dari memadai, maka ia akan berpikir mendua, dan berusaha 

untuk mencari tambahan penghasilan lain di luar, sehingga menyebabkan ia 

sering mangkir, sering minta izin keluar. 

2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan.  

Keteladanan pimpinan sangat penting sekali, karena dalam lingkungan 

organisasi, semua karyawan akan selalu memerhatikan bagaimana 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 organisasi, bila tidak 

ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangangan bersama. 

Disiplin tidak mungkin ditegakkan bila peraturan yang dibuat hanya 

berdasarkan instruksi lisan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi 

dan situasi.  

4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan.  

Bila seorang karyawan yang melanggar disiplin, maka perlu ada keberanian 

pimpinan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tingkat pelanggaran 

yang dibuatnya. Dengan adanya tindakan terhadap pelanggaran disiplin, 

sesuai dengan sanksi yang ada, maka semua karyawan akan merasa 

terlindungi, dan dalam hatinya berjanji tidak akan berbuat hal yang serupa.  
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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 telah  

ditetapkan.  

6. 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 yang tinggi, pekerjaan yang menantang, tetapi juga 

mereka masih membutuhkan perhatian yang besar dari pimpinannya sendiri. 

Keluhan dan kesulitan mereka ingin didengar, dan dicarikan jalan keluarnya, 

dan sebagainya. Pimpinan yang berhasil memberi perhatian yang besar 

kepada para karyawan akan dapat  menciptakan disiplin kerja yang baik.  

7. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. 

Kebiasaan-kebiasaan positif itu antara lain:  

a. Saling menghormati, bila ketemu di lingkungan pekerjaan.  

b. Melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya, sehingga para 

karyawan akan turut merasa bangga dengan pujian tersebut. 

c. Sering mengikutsertakan karyawan dalam pertemuan- pertemuan, apalagi 

pertemuan yang berkaitan dengan nasib dan pekerjaan mereka.  

d. Memberitahu bila ingin meninggalkan tempat kepada rekan sekerja, 

dengan menginformasikan, ke mana dan untuk urusan apa, walaupun 

kepada bawahan sekalipun.  
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Dari pendapat Singodimejo dan Hasibuan dapat disimpulkan disiplin kerja 

adalah suatu usaha dari manajemen organisasi untuk menerapkan atau 

menjalankan peraturan ataupun ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap pegawai 

tanpa terkecuali. Bahwa apabila suatu organisasi ingin mengusahakan agar kinerja 

pegawai optimal, maka salah satu usaha yang harus dilakukan adalah menegakkan 

disiplin kerja pegawai. Dalam menegakkan disiplin, unsur pemimpin diharapkan 

dapat selalu menciptakan, menegakkan, dan memelihara kedisiplinan yang baik 

dari para anggota, sehingga produktivitas yang dinginkan dapat terwujud.  

2.2.3.6. Pendekatan Disiplin Kerja 

Sasaran pembinaan dan pendidikan adalah individu manusia dengan segala 

aspeknya sebagai suatu keseluruhan. Pendekatan disiplin kerja menurut Davis 

(1995: 368) mempunyai tiga macam kriteria disiplin, yaitu : 

1. Pendekatan Disiplin Modern, yaitu mempertemukan sejumlah keperluan 

atau kebutuhan baru di luar hukuman. Pendekatan berasumsi : 

a. Disiplin modern merupakan cara menghindari bentuk hukuman fisik. 

b. Melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses hukum 

yang berlaku. 

c. Keputusan yang tidak benar terhadap kesalahan atau prasangka harus 

diperbaiki. 

d. Melakukan proses terhadap keputusan yang sepihak terhadap kasus 

disiplin. 

2. Pendekatan Disiplin dengan Tradisi, yaitu pendekatan disiplin dengan cara 

memberikan hukuman. Asumsi-asumsi yang digunakan : 
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a. Disiplin dilakukan oleh atasan terhadap bawahan, dan tidak pernah ada 

peninjauan kembali bila tela diputuskan. 

b. Disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran yang pelaksanaannya 

disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. 

c. Pengaruh hukuman merupakan pelajaran bagi pegawai dan pegawai 

lain. 

d. Peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman yang lebih 

keras. 

e. Pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggar kedua kalinya 

diberi yang lebih berat. 

3. Pendekatan Disiplin Bertujuan, menggunakan asumsi-asumsi : 

a. Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami pegawai. 

b. Disiplin ditujukan suatu hukuman, tetapi merupakan pembentukan 

perilaku. 

c. Disiplin ditujukan untuk bertujuan agar pegawai bertanggung jawab 

terhadap perbuatannya 

2.2.3.7 Alat Mengukur Kedisiplinan 

 Umumnya disiplin kerja dapat terlihat apabila pegawai datang ke kantor 

teratur dan tepat waktu, jika mereka berpakaian rapi ditempat kerja, jika mereka 

menggunakan perlengkapan kantor dengan hati-hati, jika mereka menghasilkan 

jumlah dan kualitas pekerjaan yang memuaskan dengan mengikuti cara kerja yang 

telah ditentukan oleh kantor atau instansi dan jika mereka menyelesaikan 

pekerjaan dan semangat kerja. Disiplin kerja adalah ketaatan (kepatuhan) kepada 
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peraturan  tata tertib dalam suatu organisasi yang berlaku. Indikator disiplin kerja 

sebagai berikut (Hasibuan, 2008:118) :  

1) Absensi atau kehadiran. 

     Absensi atau kehadiran merupakan tingkat kehadiran karyawan dalam bekerja. 

Apakah karyawan sering tidak masuk kerja atau karyawan datang terlambat. 

2) Ketaatan pada kewajiban tugas dan peraturan  

      Ketaatan pada kewajiban tugas dan peraturan merupakan kepatuhan karyawan 

dalam melaksanakan sistem, kewajiban atau peraturan yang telah diterapkan 

oleh perusahaannya. 

3) Bekerja sesuai prosedur  

Bekerja sesuai prosedur merupakan cara kerja karyawan yang mengikuti  

sistem atau prosedur kerja yang digunakan perusahaannya. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Untuk lebih jelas dalam memahami pengaruh kompensasi finansial, 

kompensasi non finansial, dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan dapat dilihat pada gambar rerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 2.1  

Kerangka Penelitian 

 

  

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian ini, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh kompensasi finansial, kompensasi non finansial, dan 

disiplin kerja secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan 

H2: Terdapa pengaruh kompensasi finansial, kompensasi non finansial, dan 

disiplin kerja secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan 

H3: Disiplin Kerja diduga berpengaruh dominan terhadap produktivitas kerja 

karyawan. 
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