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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen dapat diartikan sebagai sistem kerja, maksudnya adalah bahwa di dalam 

setiap aktifitas suatu organisasi perlu memiliki kerjasama harmonis, melalui prosedur 

kerja. Untuk mencapai keharmonisan kerja maka seluruh tenaga kerja perlu memiliki 

dorongan untuk bekerja, kerjasama dan koordinasi. 

 

Menurut Terry (2001: 85) : 

 “Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan- 

tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang 

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.”  

 

 

 

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen 

yang baik akan mengarah pada terwujudnya tujuan perusahaan. Dengan manajemen, 

maka guna dan hasil tiap unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. 

 

Berdasarkan definisi di atas, maka manajemen dapat disimpulkan sebagai suatu ilmu 

dan seni untuk melaksanakan Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. 
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2.1.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia  

Unsur Men (manusia) dalam enam unsur ilmu manajemen berkembang menjadi 

bidang ilmu yang lebih spesifik, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). 

Dengan demikian fokus pembelajaran MSDM hanyalah yang berhubungan dengan 

tenaga kerja manusia. Menurut Dessler (2009: 35) pengertian Manajemen Sumber 

Daya Manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai dan memberikan 

kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan dan 

keamanan, serta masalah keadilan. 

 

MSDM itu sendiri merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan 

tenaga kerja serta pemutusan hubungan kerja sehingga tujuan individu, organisasi dan 

masyarakat dapat terealisasi secara bersama-sama sehingga gairah kerja akan timbul 

di dalam pegawai. Dengan menyadari bahwa pentingnya hal tersebut maka 

manajemen dapat meningkatkan kinerja karyawan sehingga dapat meningkatkan 

prestasi dan kepuasan kerja karyawan. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1  Kompensasi 

Kompensasi merupakan bentuk balas jasa untuk karyawan yang diberikan kepada 

perusahaan. Dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap.  
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Dessler (2009: 82) mengatakan bahwa kompensasi karyawan merujuk pada semua 

bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi dan muncul dari pekerjaan mereka serta 

mempunyai tiga komponen. Ada pembayaran keuangan langsung dalam bentuk gaji, 

insentif, komisi/bonus. Selain itu, terdapat pembayaran tidak langsung dalam bentuk 

tunjangan dan asuransi. Yang terakhir yaitu ganjaran nonfinansial seperti hal-hal yang 

tidak mudah dikuantitafikasikan yaitu ganjaran-ganjaran berupa pekerjaan yang lebih 

menantang, jam kerja yang lebih luwes dan kantor yang lebih bergengsi. 

 

Dapat dikatakan bahwa kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan 

atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi. Kompensasi bisa berupa fisik 

maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan 

pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi/perusahaan tempat ia 

bekerja. Besarnya balas jasa telah ditentukan, diketahui sebelumnya dan memakai 

besaran berupa mata uang, sehingga karyawan secara pasti mengetahui besarnya 

balas jasa/kompensasi yang akan diterimanya. Besarnya kompensasi mencerminkan 

status, pengakuan dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan 

beserta keluarganya. Selain itu pemberian kompensasi merupakan fungsi strategik 

sumber daya manusia. Kompensasi mempengaruhi keseluruhan strategi organisasi 

karena kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja, produktifitas, dan lain 

sebagainya.  
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2.2.1.1 Manfaat Kompensasi 

Bagi organisasi/perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi 

mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan 

kesejahteraan karyawannya. Selain itu juga kompensasi sangat bermanfaat untuk 

meningkatkan produktifitas karyawan. Dengan kata lain dengan pemberian 

kompensasi turut melancarkan strategi organisasi karena kompensasi berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja dan kinerja. Adapun tujuan pemberian kompensasi menurut 

Hasibuan (2002: 137) yaitu sebagai ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan 

efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh, dan pengaruh 

pemerintah. 

 

2.2.2 Disiplin Kerja 

Disiplin kerja memegang peranan penting bagi sebuah organisasi karena semakin 

tinggi kedisiplinan kerja karyawan maka semakin bagus kinerja yang dihasilkan. 

Davis dalam Mangkunegara (2009: 129) menyatakan disiplin kerja sebagai 

pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman yang dipandang erat 

kaitannya dengan kinerja. Oleh karena itu disiplin kerja dapat dikatakan sebagai 

ketaatan karyawan dalam menjalankan aturan dan perjanjian kerja dimana ia bekerja. 

 

Disiplin sangat berperan dalam terwujudnya kelancaran kerja organisasi. Oleh karena 

itu dalam setiap pelanggaran dikenakan hukuman disipliner. Pelanggaran yang 

dimaksudkan disini ialah setiap perilaku dan perkataan yang melanggar ketentuan 

aturan karyawan, baik didalam maupun diluar lingkungan kerja. Dengan berpedoman 
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pada pengertian tersebut maka disiplin merupakan faktor pengikat kerja, yaitu 

kekuatan yang dapat memaksa tenaga kerja atau pegawai untuk mematuhi peraturan 

serta prosedur kerja yang telah disepakati dan telah ditentukan oleh lembaga yang 

berwenang atau pejabat yang berwenang dengan berpegang pada peraturan tersebut. 

Dengan berpegang pada peraturan dimaksud diharapkan tujuan organisasi dapat 

tercapai. 

 

2.2.2.1 Faktor-faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja 

Untuk memelihara dan meningkatkan kedisiplinan yang baik tidaklah mudah. Hal ini 

dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi. Hasibuan (2002: 213) 

mengemukakan indikator-indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan dalam 

suatu organisasi, yaitu:  

1. Tujuan dan kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. 

Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup 

menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti pekerjaan yang 

dibebankan pada karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan yang 

bersangkutan agar dia sungguh-sungguh dan berdisiplin baik untuk 

mengerjakannya 

2. Teladan pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan 

karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahnnya. 

Pimpinan harus memberikan contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil 
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serta sesuai antara kata dan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik 

maka kedisiplinan bawahan akan ikut baik dan begitu pula sebaliknya. 

3. Balas jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan 

karena balas jasa akan memberikan kepuasan karywan terhadap 

pekerjaannya. Jika kepuasan kerja karyawan tinggi maka kedisiplinan mereka 

akan semakin baik. 

4. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karena ego dan sifat  

manusia yang selalu merasa dirinya penting dan meminta diperlakukan sama 

denga manusia lainnya. Apabila yang dijadikan dasar kebijakan dalam 

pemberian balas jasa atau hukuman, maka pemimpin akan selalu bersikap 

adil terhadap semua bawahannya. Hal ini dilakukan karena dia menyadari 

bahwa dengan keadilan yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik 

pula. 

5. Waskat 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam 

mewujudkan kedisiplinan karyawan karena dengan waskat ini berarti 

pimpinan harus aktifdan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah 

kerja dan prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti dia harus selalu berada di 

tempat kerjanya agar dapat mengawasi dan memberikan petunjuk kepada 

bawahannya yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaannya. 

Waskat efektif untuk merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan 
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karena karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, 

pengarahan dan pengawasan dari atasannya. 

6. Sanksi/hukuman 

Sanksi/hukuman memberikan peranan penting dalam memelihara 

kedisiplinan karyawan. Dengan sanksi/hukuman yang semakin berat, 

karyawan akan semakin takut untuk melanggar peraturan-peraturan dan sikap 

serta perilaku karyawan yang indisipliner akan berkurang. Berat ringannya 

sanksi/hukuman yang akan diterapkan akan ikut mempengaruhi baik atau 

buruknya kedisiplinan karyawan. Sanksi hukuman harus diterapkan 

berdasarkan pertimbangan logis, masuk akal dan diinformasikan secara jelas 

kepada semua karyawan. Sanksi hukuman itu jangan terlalu ringan atau 

terlalu berat agar hukuman itu dapat mendidik karyawan. 

7. Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas 

bertindak untuk menghukum sikap karyawan yang indisipliner sesuai dengan 

sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas 

menerapkan hukuman akan disegani dan diakui kepemimpinannya oleh 

bawahan. Dengan demikian pimpinan tersebut akan dapat memelihara 

kedisiplinan karayawan di perusahaan. 

8. Hubungan kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara semua karyawan akan ikut 

menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Hubungan-
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hubungan itu baik bersifat vertikal maupun horizontal yang terdiri dari direct 

single relationship, direct group relationship, cross relationship hendaknya 

harmonis. Jika tercipta human relationship yang baik dan harmonis 

diharapkan akan terwujud lingkungan dan suasana kerja yang nyaman 

sehingga kondisi seperti ini diharapkan dapat memotivasi kedisiplinan yang 

baik pada perusahaan tersebut. 

 

2.2.3 Kinerja 

Pengertian kinerja menurut Robbins dalam Dessler (2009: 171) bahwa kinerja 

merupakan fungsi dari interaksi antara kemampuan, motivasi dan kesempatan.  

Sedangkan menurut Bernardin dan Russel dalam Sulistyani & Rosidah (2003: 223)  

menyatakan bahwa  kinerja  merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi 

pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja dan prestasi kerja dapat disimpulkan 

bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian 

hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja 

merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang. 

Kinerja perorangan (individual performance) dengan kinerja lembaga (institutional 

performance) atau kinerja perusahaan (corporate performance) terdapat hubungan 

yang erat. Dengan perkataan lain bila kinerja karyawan (individual performance) baik 

maka kemungkinan besar kinerja perusahaan (corporate performance) juga baik. 
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2.2.3.1 Dimensi-dimensi yang Mempengaruhi Kinerja 

Adapun dimensi kinerja menurut Gomes (2001: 51) yaitu: 

1. Quality of Work, mencakup akurasi, keahlian dan kesempurnaan dalam 

pekerjaan 

2. Quantity of Work, mencakup banyaknya bentuk yang dproses, lamanya waktu 

yang digunakan dan banyaknya kesalahan yang dilakukan 

3. Job Knowledge,  pemahaman karyawan mengenai fakta-fakta atau faktor-

faktor yang berhubungan dengan pekerjaan 

4. Cooperation, kemampuan dan kerelaan untuk bekerja dengan rekan, penyelia 

dan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi bersama. 

5. Initiative, merupakan kesungguhan dalam meminta tanggung jawab, memulai 

diri dan tidak gentar untuk memulai 

6. Creativeness, keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan 

untuk menyelesaikan persoalan yang muncul 

7. Dependability, merupakan aspek penilaian kinerja dimana pekerja mengikuti 

petunjuk dan kebijakan perusahaan tanpa pengawasan dari penyelia 

8. Personal Qualities, meliputi kepribadian, penampilan, sosioabilitas, 

kepemimpinan dan integritas. 

 

2.2.4  Kompensasi dan Kinerja Karyawan 

Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya 

kebutuhan dalam diri manusia yang harus dipenuhi (Handoko, 2003: 30). Dengan 

kata lain karena kebutuhan yang harus dipenuhi, manusia akan bekerja dan 
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mengharapkan imbalan dari tempat ia bekerja. Jika balas jasa yang diterima karyawan 

semakin besar berarti jabatannya semakin tinggi, statusnya semakin baik, dan 

pemenuhan kebutuhan yang dinikmatinya semakin banyak. Dengan demikian, 

kepuasan kerjanya juga semakin baik. 

Disinilah pentingnya kompensasi bagi karyawan. Dan bagi perusahaan kompensasi 

berarti pengeluaran, tentunya perusahaan mengharapkan agar kompensasi yang 

dibayarkan dapat ditukar dengan prestasi kerja yang lebih besar dari karyawan 

tersebut. 

 

2.2.5 Disiplin Kerja dan Kinerja 

Disiplin kerja memengaruhi kinerja karyawan dikarenakan seorang karyawan akan 

bekerja secara optimal dan penuh rasa tanggung jawab ketika ketegasan aturan di 

perusahaan berjalan dengan baik. Pada dasarnya disiplin kerja merupakan tindakan 

manajemen untuk mendorong agar para anggota organisasi dapat memenuhi berbagai 

ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi, yang di dalamnya 

mencakup: (1) adanya tata tertib atau ketentuan-ketentuan; (2) adanya kepatuhan para 

pengikut; dan (3) adanya sanksi bagi pelanggar. Ketika disiplin kerja terlaksana 

dengan baik oleh setiap karyawan semua pekerjaan mereka akan berjalan dengan 

tertib dan lancar. 

 

2.3 Kerangka Penelitian 

Dalam kerangka penelitian ini disebutkan bahwa kompensasi yang terdiri dari gaji, 

insentif, komisi/bonus, tunjangan, asuransi, dan ganjaran non-finansial 
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mempengaruhi kinerja karyawan. Disiplin kerja sendiri memiliki indikator tujuan dan 

kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, waskat, sanksi/hukuman, 

ketegasan, dan hubungan kemanusiaan juga mempengaruhi kinerja karyawan. Kedua 

variabel bebas ini masing-masing dan bersamaan saling memiliki pengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Adapun indikator yang peneliti gunakan dalam variabel kinerja 

karyawan ini yaitu quality, quantity, job knowledge, cooperation, initiative, 

creativeness, dependability dan personal qualities. Berikut merupakan gambar dari 

kerangka penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Penelitian  

Kompensasi (X1) 

 

 - Gaji 

 - Insentif 

 - Komisi/Bonus 

 - Tunjangan 

 - Asuransi 

 - Ganjaran Non-finansial 

 

Sumber: Dessler (2009: 82) 

  

Kinerja Karyawan (Y) 

 

-  Quality 

- Quantity 

- Job Knowledge 

- Cooperation 

- Initiative 

- Creativeness 

- Dependability 

- Personal Qualities 

 

Sumber: Gomes (2001: 51) 

Disiplin Kerja (X2) 

 

 - Tujuan dan kemampuan 

 - Teladan pimpinan 

 - Balas jasa 

 - Keadilan 

 - Waskat 

 - Sanksi/hukuman 

 - Ketegasan 

 - Hubungan kemanusiaan 

 

Sumber: Hasibuan (2002: 213) 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dibuatlah hipotesis bahwa: 

1. Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

2. Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

3. Kompensasi dan disiplin kerja secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan 

 


