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Abstrak 

Pengaruh Kompensasi,Disiplin Kerja,dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 

Pada Unit Mikro Kecil “Makananku.Mcn” Kota Makassar.(Dibimbing oleh 

Herminawati Abubakar dan Indrayani Nur). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji,menganalisis dan menginterprestasi Pengaruh 

Kompensasi,Disiplin Kerja,dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pada Unit 

Mikro Kecil “Makananku.Mcn” Kota Makassar.Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif.Data diperoleh melalui 

observasi,dokuentasi,dan kuisioner yang disebar kepada 30 responden. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kompensasi,disiplin kerja dan motivasi kerja 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada Unit 

Mikro Kecil “Makananku.Mcn”Kota Makassar.Dengan demikian faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan menunjukkan hasil dengan nilai koefisien 

determinasi  
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Abstract 

The Influence of Compensation, Work Discipline, and Work Motivation on Job 

Satisfaction in the "Makananku.Mcn" Micro-Small Unit in Makassar City. 

(Supervised by Herminawati Abubakar and Indrayani Nur). 

This study aims to examine, analyze and interpret the Effects of Compensation, Work 

Discipline, and Work Motivation on Job Satisfaction in the "Makananku.Mcn" Micro-

Small Unit in Makassar City. This research uses a quantitative approach with 

descriptive methods. Data obtained through observation, documentation, and 

questionnaire distributed to 30 respondents. 

The results of this study indicate that compensation, work discipline and work 

motivation partially have a positive and significant effect on job satisfaction in the 

"Makananku.Mcn" Micro-Small Unit in Makassar City. Thus the factors that 

influence employee job satisfaction show results with a coefficient of determination 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan Ekonomi suatu negara pada dasarnya merupakan interkasi dari 

beberapa kelompok sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi 

dan lain-lain. Indonesia sebagai sebuah negara dimana pembangunan nasionalnya 

pada hakikatnya memiliki salah satu tujuan yaitu memajukan kesejahteraan 

umum. 

Adanya pengaruh positif  terhadap perkembangan usaha Mikro menengah 

terhadap pembangunan ekonomi di mana kondisi  dan kemajuan penduduk sangat 

erat terkait dengan tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi. Penduduk disatu 

pihak dapat menjadi pelaku atau sumber daya bagi faktor produksi, pada sisi lain 

dapat menjadi sasaran atau konsumen bagi produk yang dihasilkan.  

Kondisi perkembangan usaha, data dan informasi kependudukan akan sangat 

berguna dalam memperhitungkan berapa  banyak tenaga kerja akan terserap  serta 

kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dan jenis-jenis teknologi yang akan 

dipergunakan untuk memproduksi barang atau jasa.  

Di pihak lain pengetahuan tentang struktur usaha mikro kecil menengah 

(UMKM) dan kondisi sosial ekonomi pada wilayah tertentu, akan sangat  

bermanfaat dalam memperhitungkan berapa banyak penduduk yang dapat 

memanfaatkan hal tersebut. Berdasarkan kemajuan zaman, pertumbuhan dan 
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pembangunan ekonomi sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan 

ekonomi daerah termasuk dalam mensejahterakan rakyat.Peran usaha  mikro, 

kecil dan menengah (UMKM) memiliki arti yang begitu penting bagi suatu 

daerah terutama sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.  

Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan  salah satu 

cara agar produk kreatif daerah dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis 

bagi pelaku usaha di daerah. Selain itu, peran pelaku usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) dipandang sangat penting guna meningkatkan pendapatan 

perkapita maupun meningkatkan perekonomian suatu daerah, sehingga pelaku 

usaha  mikro, kecil dan menengah (UMKM) dituntut mampu untuk ikut serta 

dalam mengembangkan perekonomian negaranya terutama dalam melakukan 

pengembangan dalam pertumbuhan ekonomi setiap provinsi. 

Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu 

bidang usaha yang dapat  berkembang dan konsisten dalam perekonomian 

nasional. Inilah yangmenjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan 

pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pelakunya usaha 

perorangan. Penekanan pada pengembangan potensi usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) membawa pembahasan penelitian ini menuju konsep 

pengembangan ekonomi lokal yang kreatif melalui proses kewirausahaan yang 

dinamis, serta kesejahteraan komunitas dan usaha dalam rangka meningkatkan 

kualitas hidup bagi semua yang berada dalam komunitasyang terlibat langsung 

dalam pendirian usahausaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).  



3 
 

Menurut Yudhoyono (2009:58) ekonomi gelombang keempat adalah 

kelanjutan dari ekonomi gelombang ketiga dengan orientasi pada kreativitas, 

budaya, serta warisan budaya dan lingkungan. Sebelumnya Alvin  berpendapat 

(2010:75) bahwa peradaban manusia terdiri dari tiga gelombang, gelombang 

pertama adalah abad pertanian, gelombang kedua adalah abad industri dan 

gelombang ketiga adalah abad informasi”. 

Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa pada sector usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi 

seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan 

penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi informasi yang semakin 

maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya 

mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasiskan 

inovasi, kreativitas dan imajinasi. Kualitas dan harga yang kompetitif yang 

mampu bersaing secara dalam tahapan cakupan wilayah di setiap kabupaten. 

Pertumbuhan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha 

kebijaksanaan pemerintah dalam mencapai suatu hasil yang positif yang 

berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. 

Di Indonesia pertumbuhan usaha pada saat ini semakin maju,hal itu terbukti 

dengan banyaknya usaha baru yang mengelola berbagai macam produk.Maka dari 

itu saat ini dunia usaha dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat.Untuk 

memasuki lingkungan usaha yang kompetitif,memerlukan suatu perencanaan 

untuk menciptakan masa depan usahanya melalui perubahan - perubahan yang 
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dilaksanakan sejak sekarang.Kondisi ini kemudian membawa dunia bisnis kepada 

pemikiran-pemikiran yang lebih maju untuk mengimbangi laju persaingan yang 

semakin ketat. 

Keberhasilan  suatu usaha ditentukan oleh berbagai factor salah satunya ialah 

sumber daya manusia ,karena tanpa adanya factor tersebut maka  tidak dapat 

meraih tujuan suatu usaha.Sumber daya manusia yang baik dan optimal akan 

secara langsung berdampak kepada kesuksesan sebuah usaha dalam meraih 

tujuannya.Usaha yang sukses tidak sekedar memberikan tugas kepada 

karyawan,tetapi juga memperhatikan apa yang dibutuhkan karyawan sehingga 

karyawan dapat dengan nyaman untuk bekerja.Sumber daya manusia yang telah 

terpenuhi kebutuhannya,secara otomatis karyawan akan memberikan lebih dari 

yang diharapkan oleh perusahaan sehingga produktivitas dari karyawan juga 

dinilai sangat baik oleh perusahaan .  

 Produktivitas merupakan kemampuan karyawan dalam mencapai tugas 

tertentu sesuai standar, kelengkapan, biaya dan kecepatan sehingga pemanfaatan 

sumber daya manusia yang efisien dan efektif dalam sebuah organisasi sangat 

penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara keseluruhan 

(Hanaysha,2016). 

Kepuasan Kerja merupakan hal yang penting dalam perusahaan,jika karyawan 

bekerja secara produktif maka perusahaan dikatakan berhasil meraih tujuan dan 

jika karyawan tidak bekerja secara produktif maka perusahaan dikatakan tidak 

berhasil meraih tujuan perusahaan.Kepuasan Kerja juga sangat ditentukan oleh 
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kompensasi,disiplin kerja dan motivasi.Produktivitas pada hakikatnya merupakan 

suatu akibat dari persyaratan-persyaratan kerja yang harus dipenuhi oleh 

karyawan.Seorang karyawan dapat dikatakan produktif jika dalam waktu tertentu 

dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan dan ditugaskan 

kepadanya.Pada dasarnya seorang karyawan harus memiliki sikap yang optimis 

yang berakar pada keyakinan bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini serta 

harus didasarkan pada kemampuan dan keterampilan sesuai kompetensi serta 

harus didukung oleh disiplin kerja yang tinggi (Ruauw dkk.,2015). 

 Kompensasi yang rendah dapat menurunkan Kepuasan Kerja dan kompensasi 

yang tinggi dapat meningkatkan Kepuasan Kerja,pernyataan tersebut sangat jelas 

bahwa kompensasi merupakan asset utama agar karyawan dapat bekerja secara 

produktif.Pemberian kompensasi yang efektif dapat membangkitkan kemampuan 

tersendiri dari karyawannya.Kompensasi yang efektif juga dapat membuat para 

karyawan merasa dihargai atas kontribusi yang diberikan terhadap 

perusahaan.Kompensasi yang rendah dapat menurunkan Kepuasan Kerja serta 

berdampak terhadap perilaku karyawan dan disiplin karyawan dalam 

bekerja.Karyawan yang tidak disiplin dalam bekerja,seperti bekerja tidak tepat 

waktu,tidak mematuhi peraturan perusahaan dan moral karyawan yang tidak baik. 

Disiplin pada dasarnya adalah kemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak 

melakukan Tindakan yang tidak sesuai(mangkunegara,2015). 

Disiplin kerja merupakan kombinasi dari penghargaan,kesetiaan,kepatuhan 

terhadap peraturan tertulis dan tidak tertukis yang berlaku,kemampuan untuk 
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melaksanakannya dan menerima hukumannya (Ardana dalam Arsyad,2014). 

Nwachukwu dalam Gabriel Et a. (2015) mengamati bahwa ketidak mampuan 

manajemen untuk menegakkan disiplin dapat menjadi alasan ketidakpuasan 

karyawan,rendahnya moral dan akibatnya produktivitas rendah. 

Disiplin karyawan dapat dilihat dari tanggung jawab,sikap,tingkah laku dan 

Tindakan karyawan selama mereka bekerja diperusahaan( Thoyib dalam 

Suwuh,2015),Disiplin kerja dapat mempengaruhi Kepuasan Kerja serta sangat 

berperan penting untuk mencapai tujuan perusahaan.Karyawan yang bekerja 

secara disiplin seperti datang tepat waktu,mematuhi aturan perusahaan dan 

mempunyai moral yang baik dalam bekerja dapat meningkatkan Kepuasan 

Kerja.Disiplin kerja dapat tumbuh dengan adanya motivasi yang diberikan 

terhadap karyawan,sehingga dapat mendorong karyawan bekerja secara produktif 

guna mencapai tujuan perusahaan. 

Motivasi karyawan bergantung pada kekuatan motifnya.Motif adalah 

kebutuhan,keinginan dalam individu dan dapat menentukan perilaku 

manusia.Oleh karena itu,motivasi adalah keadaan batin yang memberi energi pada 

orang yang menyalurkan  dan menopang tingkah laku manusia (Maduka dan 

Okafor,2014).Setiap melakukan pekerjaan karyawan membutuhkan motivasi 

dalam dirinya yang dapat membangkitkan antusiasme dan kegembiraan motivasi 

dalam bekerja (Syahrial 2016). Motivasi dapat diberikan melalui dorongan baik 

secara finansial maupun nonfinansial yang diberikan oleh perusahaan terhadap 

karyawan. 
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Perusahaan yang kurang memberikan motivasi terhadap karyawan dapat 

menyebabkan kegagalan untuk mencapai tujuan perusahaan dan jika perusahaan 

memberikan motivasi yang lebih terhadap karyawan maka secara otomatis 

perusahaan berhasil mencapai tujuan perusahaan.Karyawan yang kurang memiliki 

motivasi tersendiri untuk bekerja dan tidak semangat dalam bekerja juga 

mencerminkan Kepuasan Kerja yang menurun. 

Pekerja yang tidak termotivasi kurang produktif, menunjukkan perilaku yang 

menyebabkan rendahnya produktivitas (Weldeyohannes,2015). 

Faktor-faktor tersebut sangat jelas bahwa kompensasi, disiplin kerja dan 

motivasi sangat berkaitan dengan Kepuasan Kerja.Perusahaan yang memberikan 

kompensasi yang efektif,karyawan yang disiplin dalam bekerja dan motivasi yang 

baik dan dapat membuat karyawan bekerja secara produktif. 

Tabel 1.1 

JUMLAH KARYAWAN UMKM MAKANANKU.MCN 

KOTA MAKASSSAR 

Jenis Kelamin Jumlah Total 

Laki-Laki 5 5 

Perempuan 25 25 

Total  30 

Sumber: UMKM Makananku.Mcn Kota Makassar 2022. 
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Pada penelitian ini dilakukan di Makananku.Mcn,yakni salah satu UMKM 

yang ada dikota Makassar yang memiliki 3 cabang dimana berada di 

Jl.Hertasning raya,Jl,BTP Raya,dan Jl.Pelita Raya.Usaha ini sudah ada sejak 

tahun 2018 dan mulai melecitkan produk-produknya yaitu “Mostik,mosistik,dan 

juga sostik”yang dimana dapat diterima diberbagai kalangan masyarakat. 

Namun fenomena yang terjadi di UMKM Makananku ini ialah kurangnya 

kompensasi yang diberikan oleh pemilik tidak stabil dan merata sehingga 

mempengaruhi displin kerja dan motivasi kerja karyawan untuk meningkatkan 

kepuasan kerja pada UMKM ini. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti sangat 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh kompensasi, 

disiplin kerja dan motivasi terhadap Kepuasan Kerja UMKM 

Makananku.Mcn Kota Makassar”. 

B. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini untuk memperjelas sebagai 

dasar dalam pembahasan penelitian ini, maka perumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut:  

1. Apakah Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan 

Kerja pada Makananku.Mcn?  

2. Apakah Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan 

Kerja pada Makananku.Mcn?  
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3. Apakah Motivasi berpengaruh secara simultan terhadap Kepuasan Kerja pada 

Makananku.Mcn?  

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja pada 

Makananku.Mcn  

2. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap Kepuasan Kerja pada 

Makananku.Mcn.  

3. Untuk Mengetahui pengaruh Motivasi terhadap Kepuasan Kerja pada 

Makananku.Mcn  

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian 

adalah:  

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan 

informasi kejelasan mengenai Kompensasi, disiplin kerja, motivasi dan 

produtivitas karyawan bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada 

penelitian tersebut.  

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi 

yang bermanfaat untuk menerima dan menjadi pertimbangan bagi 

perusahaan agar mengetahui kompensasi, disiplin kerja, motivasi, sehingga 

para karyawan atau pekerja dapat bekerja lebih maksimal.  
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3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan 

bahan perbandingan bagi pihak yang berkepentingan dalam melakukan 

penelitian berkaitan dengan Kompensasi, disiplin kerja, motivasi dan 

produtivitas karyawan 

 

E. Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada usaha mikro kecil menengah 

(UMKM), yang yang menjadi objek penelitian adalah kompensasi terhadap 

kepuasan kerja pada Makananku. Mcn, Makassar, dengan mengukur lima 

dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi 

(2011:182), yaitu bentuk fisik (Tangible), Kehandalan (Reliability), 

Ketanggapan (Responsiveness), Jaminan/Kepastian (Assurance), dan Empati 

(Emphaty). 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini akan di sistematika menjadi 

lima bab yang saling berkaitan satu sama lain.  

Sebelum memasuki bab pertama, akan di dahului dengan halaman 

sampul, halaman judul, halaman persetujuan halaman pengesahan, halaman 

pernyataan keaslian, halaman daftar gambar dan tabel 

halaman kata pengantar, halaman daftar isi,halaman daftar table, halaman 

daftar gambar dan abstrak. 
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Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab; latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta sistematika 

pembahasan. 

Pada bab kedua atau tinjauan pustaka dan kerangka teori memuat 

uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangkateori relevan dan 

terkait dengan temaskripsi. 

Pada bab ketiga atau metode penelitian memuat secararinci mengenai 

metode penelitian yang digunakan; jenis danpendekatan penelitian, lokasi dan 

subyek penelitian, teknikpengumpulan data, defnisi konsep dan variabel penel

itian, trangulasi data serta analisis data yang digunakan. 

Pada bab keempat atau hasil dan pembahasan tentang gambaran umum 

dalam pelaksanaan dan efektivitas pembinaan akhlak dalam system yang 

terjelaskan sejarah singkat, struktur organisasi, keadaan guru, karyawan dan 

sarana dan prasarana hasil penelitian; klasifikasi bahasan, sifat penelitian, dan 

rumusan masalah atau focus penelitian serta pembahasan. 

Pada bab kelima atau penutup berisi kesimpulan, saran – saran atau 

rekomendasi. Kemudian pada bagian akhir berisi daftar Pustaka serta 

lampiran – lampiran, instrumen pengumpulan data, dokuemen, surat 

perizinan, dan surat keretangan telah melakukan penelitian dari perusahaan 

tempat meneliti. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Sumber Daya Manusia 

1. Pengertian Sumber daya Manusia 

 Manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM 

merupakan suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan 

peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu efisien dan efektif serta 

dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan dan sasaran 

bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. 

 Sumber daya manusia adalah potensi manusia yang dapat 

dikembangkan untuk proses produksi dalam perusahaan. Oleh karena itu 

pihak perusahaan harus mengelola, dan memanfaatkan sumber daya 

manusia yang tersedia secara maksimal, sehingga dapat berfungsi secara 

produktif untuk tercapai tujuan perusahaan atau organisasi. 

 Sumber daya manusia di organisasi perlu dikelola secara professional 

agar terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan 

dan kemampuan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci 

utama organisasi agae dapat berkembang produktif dan wajar. Oleh karena 

itu,di dasarkan pada konsep bahwa setiap pegawai atau pekerja adalah 

manusia bukan mesin dan bukan semata menjadi sumber daya 
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bisnis.Kajian sumber daya manusia menggabungkan beberapa bidang ilmu 

pengetahuan seperti psikoogi, sosiologi, dan lain-lain. 

 Menurut Hasibuan (2019), manajemen sumber daya manusia adalah 

ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif 

dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat. Menurut Bintoro dan Daryanto (2017) menayatakan bahwa 

“manajemen sumber daya manusia, disingkat msdm, adalah suatu ilmu atau 

cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga 

kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat 

digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama 

perusahaan,karyawan dan masyarakat menjadi maksimal”. 

 Menurut (Prasadja Ricardianto 2018) menyatakan bahwa :”manajemen 

sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur 

hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh 

individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal 

sehingga (goal).bersama perusahaan,karyawan dan masyarakat maksimal”. 

 Manajemen sumber daya manusia Marwansyah (2019)mendefinisikan 

bahwa “manajemen sumber daya manusia sebagai fungsi yang dijalankan 

dalam organisasi dengan maksud  menfasilitasi penyalahgunaan manusia 

(karyawan) secara paling efektif untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi 

dan individu”. 
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 Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan manajemen sumber daya 

manusia adalah fungsi yang ada dalam organisasi dengan menfasilitasi 

penyalagunaan manusia (karyawan) seperti “penarikan, seleksi, penempatan, 

indoktrinasi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia” guna untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan organisasi dan individu yang ingin di capai. 

2. Fungsi Sumber daya Manusia 

Tugas manajemen SDM untuk mengelola manusia dengan seefektif 

mungkin, agar memperoleh tujuan perusahaan. Manajemen sumber daya 

manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan diri 

pada sumber daya manusianya. 

Menurut Buku Priyono manajemen sumber daya manusia memiliki 3 

fungsi utama, yaitu : 

a) Perencanaa 

Manajemen sumber daya manusia harus memiliki perencanaan 

atau program yang akan membantu mencapai tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan dimasa yang akan datang, 

melalui estimasi dan jumlah pegawai yang diperlukan dalam 

bagian-bagiannya serta dalam perencaaan penarikan 

pegawai,seleksi pegawai dan lain sebagainya. 

b) Penempatan staff yang sesuai pada organisasi 
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Setelah kebutuhan SDM di perusahaan sudah ditentukan 

maka langkah selanjutnya adalah mengisi formasi yang 

tersedia 

c) Penilaian pada kinerja 

Setelah karyawan diterima, ditempatkan, dan dipekerjakan 

maka tugas seorang manajer adalah melakukan penilaian 

kinerja atau penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja 

merupakan menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar 

kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan oleh setiap 

karyawan, menetapkan kebijaksanaan berarti membuat 

keputusan apakah karyawan kan dipromosikan, didemosikan, 

dan atau balas jasannya dinaikkan. 

  

B. Kompensasi 

1. Definisi Kompensasi 

 Menurut Handoko (dalam Sutrisno, 2010:183), mengemukakan bahwa 

kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai 

balas jasa untuk kerja mereka. Sedangkan menurut Mondy (2008:4), 

kompensasi adalah total seluruh imbalan yang diterima para karyawan 

sebagai pengganti jasa mereka yang telah mereka berikan kepada 

perusahaan. Nitisemito (1982:149), mengemukakan bahwa kompensasi 

merupakan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para 
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karyawannya dalam bentuk uang dan mempunyai kencenderungan 

diberikan secara tetap. 

 Dari beberapa pendapat para ahli di atas mengenai pengertian 

kompensasi maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi merupakan suatu 

balas jasa dari sebuah perusahaan atau organisasi kepada karyawannya 

atas kontribusi yang telah karyawan berikan untuk perusahaan. 

A. Faktor yang mempengaruhi Kompensasi 

 Menurut Suryasudarma (2011:41), ada tujuh faktor untuk 

menentukan tinggi rendahnya imbalan kekaryaan yang harus 

diberikan perusahaan atau organisasi kepada karyawan antara lain 

sebagai berikut: 

a. Rata – rata imbalan pada lingkup tertentu 

 Tarif yang ada pada pasar tenaga kerja juga ikut mempengaruhi 

tinggi rendahnya imbalan kekaryaan para karyawan di dalam 

suatu perusahaan atau organisasi. 

b. Kekuatan negosiasi serikat pekerja 

 Di negara-negara yang sudah maju memiliki kekuatan serikat 

pekerja untuk membuat negosiasi (bargaining power) dengan para 

pemilik perusahaan juga ikut menentukan besarnya imbalan 

kekaryaan para pekerja di dalam satuan-satuan industri yang ada. 

c. Peraturan pemerintah 
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 Di beberapa negara ketentuan perundang-undangan dari 

pemerintah juga ikut dalam menentukan besar kecilnya imbalan 

kekaryaan yang harus diberikan oleh perusahaan kepada para 

karyawannya, misalnya ada peraturan yang berhubungan dengan 

upah minimum untuk di Indonesia disebut sebagai (UMR), 

pekerja anak-anak dan perempuan 

 

d. Penggajian yang adil dan damai 

 Suatu sistem imbalan yang baik seharusnya memperhatikan 

juga prinsip-prinsip keadilan, baik dilihat dari kebutuhan 

perusahaan maupun kebutuhan para karyawan secara kontekstual. 

e. Kebijakan dalam sistem imbalan kekaryaan dan penyesuaianya di 

dalam perusahaan 

 Ketika menjalankan operasinya secara aktual perusahaan pasti 

memiliki perencanaan imbalan kekaryaan; atas dasar perencanaan 

itulah seharusnya perusahaan memberikan imbalan kekaryaan 

dengan fluktuasi tertentu kepada para karyawan. 

f. Tantangan imbalan kekaryaan internasional 

 Dalam memberikan imbalan kekaryaan perusahaan juga harus 

mempertimbangkan imbalan kekaryaan internasional, apalagi jika 

perusahaan tersebut sudah beroperasi secara lintas batas negara 

atau bersifat multinasional; perusahaan yang membayar 
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karyawannya terlalu rendah makan akan kegilangan banyak 

karyawannya yang baik, karna para karyawan tersebut akan 

pindah ke perusahaan lain yang memberi imbalah kekaryaan yang 

lebih baik. 

g. Produktivitas dan biaya operasional 

 Di dalam memberikan imbalan kekaryaan perusahaan juga 

harus mempertimbangkan produktifitas (hasil yang bisa diraih) 

dan biaya operasinya (biaya yang dikeluarkan) dalam kegiatan 

sehari-hari. Kelangsungan perusahaan akan terganggu jika tingkat 

produktivitas (hasil yang dicapai) secara relatif tidak lebih tinggi 

dari biaya operasinya (biaya yang dikeluarkan). 

B. Tujuan pemberian Kompensasi 

 Menurut Hasibuan (2009:120), tujuan pemberian kompensasi 

sebagai berikut: 

a. Ikatan kerja sama 

 Dengan adanya pemberian kompensasi maka terjadilah 

ikatan kerja sama formal antara atasan dan karyawan. 

Karyawan tersebut harus mengerjakan tugas-tugas yang telah 

diberikan atasan dengan baik, sedangkan atasan wajib 

membayar kompensasi kepada karyawan. 

b. Kepuasan kerja 
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 Karyawan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya 

dengan pemberian kompensasi. 

c. Pengadaan Efektif 

 Program kompensasi ditetapkan cukup besar, 

pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan lebih 

mudah. 

d. Motivasi 

 Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, maka 

manajer akan lebih mudah memotivasi bawahannya. 

e. Stabilitas Karyawan 

 Dengan program kompensasi berdasarkan prinsip adil 

dan layak serta eksternal konsistensinya yang kompetitif maka 

stabilitas karyawan akan terjamin karena turnover yang lebih 

kecil. 

f. Disiplin 

 Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka 

disiplin karyawan semakin baik. 

g. Pengaruh serikat buruh 

 Dengan program kompensasi yang baik pengaruh 

serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan 

konsentrasi pada pekerjaanya. 

h. Pengaruh pemerintah 



20 
 

 Jika program kompensasi sesuai dengan undang-

undang pemburuhan yang berlaku (seperti batas upah 

minimum), maka intervensi pemerintah dapat terhindarkan. 

2. Jenis – Jenis Kompensasi 

 Menurut Mondy (2008:4-5), terdapat dua jenis kompensasi yaitu 

sebagai berikut: 

a. Kompensasi finansial, terdiri dari dua macam yaitu : 

a) Kompensasi finansial langsung 

Kompensasi finansial langsung ini terdiri dari bayaran yang 

diterima oleh seseorang dalam bentuk upah, gaji, komisi, dan  

bonus 

b)  Kompensasi finansial tidak langsung 

 Kompensasi finansial tidak langsung (tunjangan) meliputi 

seluruh imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi 

finansial langsung. Kompensasi jenis ini meliputi beragam 

imbalan yang biasanya diterima secara tidak langsung oleh 

karyawan seperti: 

1. Tunjangan wajib 

Terdiri dari jaminan sosial, tunjangan pengangguran, ganti 

rugi karyawan, cuti keluarga dan pengobatan 

2. Tunjangan tidak wajib 
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 Terdiri dari bayaran untuk waktu tidak bekerja, 

perawatan kesehatan, asuransi jiwa, rancangan pensiun, 

rancangan opsi saham karyawan, tunjangan pengangguran 

tambahan, layanan karyawan, bayaran premium serta program 

manfaat. 

3. Indikator Kompensasi 

 Menurut Suwanto dan Priansa (2011:222), ada beberapa asas yang 

penting untuk diterapkan dalam pemberian kompensasi yaitu sebagai 

berikut: 

a. Asas Keadilan 

 Kompensasi mempengaruhi perilaku karyawan dalam 

organisasi sehingga pemberian kompensasi yang tidak berdasarkan 

asas keadilan akan mempengaruhi kondisi kerja karyawan. Yang 

dimaksud dengan asas keadilan adalah adanya konsistensi imbalan 

bagi para karyawan yang melakukan tugas dengan bobot yang sama.  

 Dengan kata lain, kompensasi karyawan di suatu jenis 

pekerjaan dan kompensasi karyawan di jenis pekerjaan yang lainnya, 

yang mengerjakan bobot yang sama, relatif akan memperoleh besaran 

kompensasi yang sama. Jika karyawan mengetahui bahwa kompensasi 

yang diterima tidak sama dengan karyawan lain yang memiliki bobot 

pekerjaan yang sama, maka karyawan akan mengalami kecemburuan, 

sehingga berpotensi untuk mengganggu iklim kerja dan produktivitas 
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kerja karyawan. 

 Jadi kompensasi dikatakan adil bukan berarti setiap karyawan 

menerima kompensasi yang sama besarnya. Tetapi berdasarkan asas 

adil, baik itu dalam penelitian, perlakuan, pemberian hadiah, maupun 

hukuman bagi setiap karyawan. 

b. Asas Kelayakan 

 Kompensasi yang diterima karyawan juga harus memenuhi 

kebutuhan dirinya berserta keluarganya, pada tingkatan yang layak 

dan wajar. Oleh karena itu besaran kompensasi yang akan diberikan 

mencerminkan status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan 

yang akan di nikmati oleh karyawan beserta keluarganya dan harus 

berpijak pada standar upah minimun regional (UMR). 

c. Asas Kewajaran 

 Kompensasi yang wajar berarti besaran kompensasi harus 

mempertimbangkan faktor-faktor seperti: prestasi kerja, pendidikan, 

jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, dan 

lainnya. 

C. Disiplin Kerja 

1. Definisi Disiplin Kerja 

 Menurut Hasibuan (2004:193), kedisiplinan adalah kesadaran dan 

kesediaan seseorang dalam menaati semua peraturan dan norma-norma sosial 

yang berlaku di perusahaan tersebut. Selain itu menurut Rivai (2004:144), 
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disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan oleh para manajer untuk 

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka dapat bersedia mengubah suatu 

perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang 

berlaku pada perusahaan tersebut. 

 Selain itu Nitisemito (2012:36), mengemukakan bahwa disiplin 

sebagai suatu sikap, perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan 

dari perusahaan, baik itu tertulis mau pun tidak tertulis. Disiplin karyawan 

yang baik maka akan mempercepat tujuan perusahaan, begitu juga sebaliknya 

jika disiplin kerja yang merosot maka akan menjadi penghalang dan 

memperlambat pencapaian tujuan perusahaan tersebut. 

Dari beberapa pengertian disiplin kerja yang telah diuraikan di atas menurut 

beberapa ahli dapat peneliti simpulkan bahwa disiplin kerja adalah sikap 

kesadaran, kerelaan, dan kesediaan seseorang atau karyawan dalam mematuhi 

dan menaati peraturan serta norma-norma yang berlaku di dalam perusahaan 

maupun lingkungan perusahaan. 

a. Faktor – factor disiplin kerja 

 Menurut Singodimenjo dalam Sutrisno (2011:86), ada beberapa hal 

yang mempengaruhi disiplin kerja sebagai berikut: 

a) Besar kecilnya pemberian kompensasi 

 Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi disiplin kerja 

karyawan. Para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang 
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berlaku apabila karyawan tersebut merasa mendapatkan jaminan 

balas jasa yang setimpal dengan jerih payahnya yang telah diberikan 

kepada perusahaan. 

 Adanya tindakan keteladanaan pimpinan dalam perusahaan 

Keteladanan seorang pimpinan atau atasan sangatlah penting, karena 

karyawan akan selalu memperhatikan bagaimana seorang 

pimpinan atau atasan tersebut dapat menegakkan kedisiplinan di 

dalam dirinya serta bagaimana pimpinan tersebut dapat 

mengendalikan dirinya sendiri yang berkaitan dengan ucapan, 

perbuatan, dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin yang 

sudah ditetapkan. 

b) Ada tidaknya aturan pasti yang dijadikan pegangan 

Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam perusahan bila 

tidak ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan 

bersama. 

c) Keberanian pemimpin dalam pengambilan Tindakan 

 Pimpinan harus berani untuk mengambil tindakan yang sesuai 

bila ada karyawan yang melanggar displin 

d) Ada tidaknya pengawasan pimpinan 

 Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oeleh perusahaan perlu 

adanya pengawasan yang akan mengarahkan para karyawan agar 
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dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan yang 

telah dirangkai 

e) Ada tidaknya perhatian terhadap karyawan 

 Karyawan adalah manusia yang mempunyai perbedaan 

karakter antara yang satu dengan yang lain oleh karena itu pimpinan 

perlu melakukan perhatian kepada karyawan secara keseluruhan. 

2. Bentuk bentuk disiplin kerja 

 Menurut Mangkunegara (2013:129), ada dua bentuk disiplin kerja, 

yaitu sebagai berikut: 

a.) Disiplin Preventif 

 Merupakan suatu upaya untuk menggerakan karyawan 

mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah 

digariskan perusahaan. Tujuannya adalah untuk menggerakan 

karyawan untuk disiplin diri. Melalui cara preventif ini karyawan 

dapat memelihara dirinya terhadap peraturan-peraturan perusahaan. 

Jika sistem organisasi baik, maka diharapkan akan lebih mudah 

menggerakan disiplin kerja. 

b.) Disiplin Korektif 

 Merupakan suatu upaya untuk menggerakan karyawan dalam 

menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi 

peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Ada 
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pendapat disiplin korektif memerlukan perhatian proses yang 

seharusnya, yang berarti bahwa prosedur harus menunjukkan 

karyawan yang bersangkutan benar-benar terlibat. 

 Keperluan proses seharusnya itu yang dimaksudkan adalah: 

pertama, suatu prasangka yang tidak bersalah sampai pembuktian 

karyawan berperan dalam pelanggaran. Kedua, hak untuk didengar 

dalam beberapa kasus terwakilkan oleh karyawan lain. Ketiga, disiplin 

itu dipertimbangkan dalam hubungan dengan keterlibatan 

pelanggaran. 

 

3. Indikator Disiplin Kerja 

 Menurut Singodimejo dalam Sutrisno (2011:94), tentang indikator 

disiplin adalah sebagai berikut: 

a.) Taat terhadap aturan waktu 

Ketaatan terhadap aturan waktu dilihat dari jam kerja, jam pulang 

kerja, dan jam istirahat kerja, yang tepat waktu sesuai dengan aturan 

yang berlaku di perusahaan. 

b.) Taat terhadap peraturan perusahaan 

 Taat terhadap peraturan perusahaan berbicara mengenai 

peraturan dasar mengenai cara berpakaian, serta bertingkah laku dalam 

pekerjaan 

c.) Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan 
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 Ditunjukan dengan cara-cara melakukan pekerjaan-pekerjaan 

sesuai dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab serta cara 

berhubungan dengan unit kerja lain. 

d.) Taat terhadap peraturan lainnya pada perusaahaan 

Aturan berkaitan dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh 

dilakukan oleh para karyawan di dalam perusahaan. 

D. Motivasi  

1. Pengertian Motivasi 

 Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai – nilai yang 

mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan 

individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu invisible yang memberikan 

kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan. Selain itu 

motivasi dapat diartikan sebagai dorongan individu untuk melakukan tindakan 

karena mereka ingin melakukannya. Apabila individu termotivasi, mereka 

akan membuat pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu karena dapat 

memuaskan keinginan mereka. Menurut Robbin (2002 : 55) motivasi adalah 

keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat 

upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh 

kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Motivasi 

adalah kesediaan untukmengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan 

organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu, dalam memenuhi 



28 
 

beberapa kebutuhan individual (Robbins, 2003: 208) 

2. Faktor – factor yang mempengaruhi motivasi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan bersifat individual adalah 

sebagai berikut: 

a. Kebutuhan 

Kebutuhan terkadang muncul karena adanya motivasi dari karyawan 

itu sendiri dan hal itu didukung oleh perusahaan. 

b. Tujuan 

Karyawan mempunyai tujuan dalam bekerja, yaitu demi mencapai 

tujuan dan hal tersebut yang menjadi motivasi bagi karyawan untuk bekerja 

lebih baik. 

c. Sikap 

Karyawan perlu belajar dalam memberikan tanggapan dan juga sikap 

baik dalam bekerja untuk suatu pekerjaan supaya menjadi motivasi 

karyawan kepada perusahaan dalam menilai kinerjanya. 

 

d. Kemampuan 

Setiap individu karyawan memiliki kemampuan dalam bekerja dan 

memiliki kemampuan dalam dirinya untuk dapat menunjang suatu 

perusahaan. 

3. Jenis – jenis motivasi 
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Menurut Hasibuan (2009:150), ada beberapa jenis motivasi antara lain 

sebagai berikut: 

a. Motivasi Positif 

Seorang manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada 

mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan adanya motivasi 

positif ini maka semangat kerja bawahan akan semakin meningkat. 

b. Motivasi negatif 

Manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapat 

hukuman. Dengan adanya motivasi negatif ini semangat kerja karyawan 

dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena karyawan takut  

dihukum. 

c. Tujuan Pemberian Motivasi 

Menurut Hasibuan (2009:29), ada beberapa tujuan pemberian motivasi                       

antara lain sebagai berikut: 

1 Untuk meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan 

2 Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

3 Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan 

4 Meningkatkan disiplin dan menurunkan tingkatan absensi karyawan 

5 Untuk menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

6 Untuk meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan 
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7 Untuk meningkatkan kesejahteraan keryawan 

8 Untuk mempertinggi rasa tannggung jawab karyawan  

4. Indikator Motivasi 

Menurut Ishak dan Hendri (2003:27), ciri-ciri  orang yang memiliki      , yaitu 

sebagai berikut: 

a. Berkerja sesuai standar 

Yang berarti pekerjaan dapat diselesaikan sesuai standar yang benar 

serta dalam skala waktu yang sudah ditentukan pula. 

b. Senang berkerja 

Senang melakukan pekerjaannya dikarenakan ada motivasi yang 

mendorongnya akan membuat orang semakin senang mengerjakannya. 

c. Merasa berharga 

Artinya orang yang merasa berharga atau dihargai di dalam suatu 

perusahaan karena pekerjaanya. 

d. Bekerja keras 

Hal ini dimaklumi karena dorongan yang begitu tinggi untuk 

menghasilkan sesuai target yang mereka tetapkan. 

e. Semangat juang yang tinggi 

Memiliki semangat yang tinggi untuk bekerja dan menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik. 

E. Kepuasan Kerja 
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1. Pengertian Kepuasan Kerja 

 Kepuasan kerja merupakan bentuk perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya, situasi kerja dan hubungan dengan rekan kerja. Dengan 

demikian kepuasan kerja merupakan aspek yang penting yang harus dimiliki 

oleh seorang karyawan, mereka dapat berinteraksi dengan lingkungan 

kerjanya sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai 

tujuan perusahaan.  

 Menurut Suwarno dan Donni Juni Priansa (2011: 263), “ kepuasan 

kerja adalah cara individu merasakan pekerjannya yang dihasilkan dari sikap 

individu tersebut terhadap berbagai aspek yang terkandung dalam pekerjaan ”. 

Pemahaman serupa juga dikemukakan oleh Wibowo (2011: 501) yaitu 

“kepuasan kerja adalah derajat positif atau negatifnya perasaan seseorang 

mengenai berbagai segi tugas-tugas pekerjaan, tempat kerja dan hubungan 

dengan sesama pekerja”.  

 Hani Handoko (2000: 193) berpendapat bahwa “kepuasan kerja adalah 

keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan 

mana para karyawan memandang pekerjaan mereka”. Perasaan tersebut 

merupakan cermin dari penyesuaian antara apa yang diperoleh dengan apa 

yang diharapkan. Sementara menurut Malayu S.P Hasibuan (2013: 202), 

“kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai 

pekerjannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan 

prestasi kerja Kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan pada umumnya 
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tercermin dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu 

yamg dihadapi ataupun yang ditugaskan kepadanya di lingkungan kerja. 

Sebaliknya apabila kepuasan kerja tidak tercapai maka dapat berakibat buruk 

terhadap perusahaan.  

 Akibat buruk itu dapat berupa kemalasan, kemangkiran, mogok kerja, 

pergantian tenaga kerja dan akibat buruk yang merugikan lainnya 

a. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

 Kepuasan merupakan sebuah hasil yang dirasakan oleh 

karyawan. Apabila karyawan puas dengan pekerjaannya, maka ia akan 

bertahan untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang 

dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan kerja karyawan 

pada dasarnya secara praktis dapat dibedakan menjadi dua kelompok 

yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik.  

 Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari diri pegawai 

dan dibawa oleh setiap pegawai sejak mulai bekerja ditempatnya 

bekerja. Sedangkan faktor ekstrinsik menyangkut hal-hal yang berasal 

dari luar diri pegawai antara lain kondisi fisik lingkungan kerja, 

interaksinya dengan pegawai lain, sistem penggajian dan lainnya.  

 Pemahaman di atas sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Anwar Prabu (2004: 120), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja adalah: 

a.) Faktor Pegawai 
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 kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, 

kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, 

kepribadian, emosi, cara berpikir, persepsi dan sikap kerja. 

b.) Faktor Pekerjaan 

 jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat (golongan), 

kedudukan, mutu pengawasan, jaminan financial, kesempatan 

promosi jabatan, interaksi social, dan hubungan kerja. 

 Banyak faktor yang memengaruhi kepuasan kerja karyawan. 

Faktor-faktor itu sendiri dalam peranannya memberikan kepuasan 

kepada karyawan bergantung pada pribadi masing-masing 

karyawan. Karyawan satu dengan yang lain akan memiliki faktor 

yang berbeda yang akan mempengaruhi kepuasan kerjanya. 

Menurut Susilo Martoyo (2007: 156) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja seseorang adalah: 

1.) Tingkat absensi karyawan  

2.) Perputaran (turnover) tenaga kerja  

3.) Semangat kerja  

4.) Keluhan-keluhan  

5.) Masalah-masalah personalia yang vital lainnya 

 Tingkat absensi karyawan dapat menjadi faktor penyebab 

kepuasan kerja karena apabila karyawan tidak puas dalam bekerja 

dapat mengakibatkan karyawan menjadi malas berangkat ke kantor 



34 
 

sehingga tingkat absensi menjadi tinggi. Karyawan kurang 

semangat dalam menyelesaikan pekerjaan yang pada akhirnya hasil 

kerja menjadi tidak maksimal. Berawal dari melakukan pekerjaan 

yang kurang semangat kemudian malas berangkat ke kantor pada 

akhirnya hal tersebut dapat menjadikan karyawan berkeinginan 

untuk pindah kerja. 

2. Pengukuran kepuasan kerja 

 Tingkat kepuasan kerja karyawan dapat diketahui dengan cara 

mengukur kepuasan kerja karyawan tersebut. Pengukuran kepuasan 

kerja dapat berguna sebagai penentuan kebijakan organisasi. Wibowo 

(2011: 511-512) menunjukkan adanya tiga cara untuk melakukan 

pengukuran kepuasan kerja, yaitu 

a) Rating scales dan kuesioner 

 Rating scales dan kuesioner merupakan pendekatan 

pengukuran kepuasan kerja yang paling umum dipakai dengan 

menggunakan kuesioner dimana rating scales secara khusus 

disiapkan. Dengan menggunakan ini, orang menjawab pertanyaan 

yang memungkinkan nereka melaporkan reaksi mereka pada 

pekerjaan mereka 

b)  Critical incidents  
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 Disini individu menjelaskan kejadian yang menghubungkan pekerjaan 

mereka yang mereka rasakan terutama memuaskan atau tidak 

memuaskan. 

c) Interviews  

 Interview merupakan prosedur pengukuran kepuasan kerja dengan 

melakukan wawancara tatap muka dengan pekerja. Hal ini dilakukan 

dengan cara mengajukan pertanyaan secara berhati-hati kepada pekerja 

 Pengukuran faktor kepuasan kerja dapat digunakan Job Descriptive 

Index (JDI), menurut Luthans (Husein Umar 2010: 38) ada empat, yaitu:  

1.) Pembayaran, seperti gaji dan upah.  

2.) Pekerjaan itu sendiri.  

3.) Promosi Pekerjaan.  

4.) Kepenyeliaan (supervisi).  

 Pengukuran kepuasan kerja seseorang bisa dilihat dari besarnya gaji 

atau upah yang diterima, tetapi gaji bukan satu-satunya yang menjadi 

ukuran kepuasan kerja seseorang. Hal lain yang dapat dijadikan sebagai 

ukuran kepuasan kerja adalah hubungan dengan atasan atau rekan kerja, 

pengembangan karier, dan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. 

 Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan pengukuran terhadap 

kepuasan kerja pegawai dalam organisasi dapat memberikan manfaat, 

khususnya untuk pimpinan organisasi. Pimpinan dapat memperoleh 
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informasi berupa kumpulan perasaan, harapan, dan kepuasan kerja pegawai 

yang bersifat dinamik (cepat berubah) sebagai langkah awal pimpinan untuk 

mengambil keputusan dalam menangani berbagai masalah kepegawaian 

yang ada dalam organisasi. 

F. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan antara Kompensasi dengan Kinerja Karyawan 

 Menurut Nawawi (2011: 314), kompensasi adalah 

penghargaan/ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan kontribusi 

dalam mewujudkan tujuannya, melalui kegiatan yang disebut bekerja. Bagi 

pegawai kompensasi merupakan balas jasa yang diterima dari organisasi. 

Sebaliknya dengan pemberian kompensasi tersebut, perusahaan 

mengharapkan adanya imbalan berupa prestasi kerja yang tinggi dari pegawai. 

Dengan balas jasa, pegawai dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, 

status social dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja (Handoko, 

2009:165). 

b. Hubungan antara Disiplin Kerja dengan Kepuasan Kerja 

 Menurut teori dua faktor Herzberg disiplin kerja merupakan faktor 

pendorong karyawan untuk menaati peraturan yang berlaku dalam perusahaan 

dan menaati norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan harus ditegakkan 

dalam suatu organisasi perusahaan. Tanpa dukungan disiplin karyawan yang 

baik sulit bagi perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Menurut Moenir 
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(2004:25) disiplin kerja pada dasarnya selalu diharapkan menjadi ciri setiap 

SDM dalam perusahaan, karena dengan kedisiplinan kerja akan berjalan 

dengan baik dan bisa mencapai tujuannya dengan baik pula. Setiap karyawan 

harus memiliki disiplin kerja didalam organisasi atau perusahaannya, seperti 

mematuhi peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang telah di tetapkan oleh 

perusahaan karena hal tersebut dapat menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif dan harmonis sehingga akan memberikan dampak yang positif 

terhadap kinerja karyawannya. 

c. Hubungan antara Motivasi Kerja dengan Kepuasan Kerja 

 Menururt Handoko (2001:252) hubungan motivasi terhadap kepuasan 

kerja adalah motivasi yang ada pada diri seseorang sebagai kekuatan 

pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan 

kepuasan dirinya. Perusahaan dapat memilih cara memotivasi karyawan 

dengan tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan. Motivasi 

adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja 

seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi 

dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan (Hasibuan, 2001). 

G. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian-penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu yang menjadi 

referensi peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian terdahulu yang pertama oleh Riga Putra Kurniawan, 2012, 
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Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 

dengan Skripsinya yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan, Kompensasi, 

Motivasi, dan Disiplin Terhadap Kinerja Karyawan” studi kasus pada 

karyawan instalasi rawat jalan RSUP Dr. Sardjito di Yogyakarta. Penelitian 

tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama dan 

parsial kepemimpinan, kompensasi, motivasi, dan disiplin terhadap kinerja 

karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan instalasi unit rawat 

jalan yang berjumlah 121 karyawan. Sedangkan untuk sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 93 responden. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan Proportionate stratifed random sampling. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa kepemimpinan, kompensasi, motivasi, dan disiplin secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara 

parsial kepemimpinan, motivasi dan disiplin berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, sedangkan kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan bersifat studi kasus sehingga hasil dari penelitian hanya berlaku 

bagi kinerja karyawan instalasi rawat jalan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. 

Keterbatasan lainnya adalah penyebaran kuesioner hanya dilakukan di 

instalasi rawat jalan RUSP Dr. Sardjito Yogyakarta sehingga tidak dapat 

mewakili seluruh karyawan rumah sakit. Rekomendasi untuk penelitian 

selanjutnya adalah menambahkan atau meneliti lagi variabel lain yang ada 
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untuk dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

2. Penelitian terdahulu yang kedua oleh Bernadetta Dian Retnani, 2012, 

Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 

dengan Skripsinya yang berjudul “Pengaruh Disiplin, Stres, Motivasi dan 

Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan” studi kasus pada karyawan bagian 

Administrasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun. 

Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan 

parsial disiplin, stres, motivasi, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan 

bagian Administrasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian Administrasi 

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun yang berjumlah 57 

orang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang. Teknik pengambilan 

sampel yang dilakukan dipenelitian ini dengan menggunakan accidental 

sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, 

uji asumsi klasik, uji t, dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

disiplin, stres, motivasi, dan kompensasi secara simultan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Hasil lain menunjukkan bahwa secara parsial 

disiplin, stres, kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 

sedangkan motivasi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pengaruh bersama-sama variabel 

disiplin, stres, motivasi, dan kompensasi adalah rendah, yang berarti bahwa 

model regresi yang dipilih belum merupakan model yang baik dan 
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penyebaran kuesioner hanya dilakukan di kantor BPN Kabupaten Madiun 

bagian karyawan administrasi, hingga tidak dapat mewakili seluruh karyawan 

kantor. Rekomendasi dari Bernadetta yang diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya adalah sampel yang digunakan lebih banyak sehingga hasil dari 

analisis data yang didapatkan lebih akurat lagi. 

3. Penelitian terdahulu yang ketiga adalah oleh Resti Lufitsari, 2014, Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan skripsinya yang 

berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, dan Kompensasi 

Terhadap Kinerja Karyawan”. Studi kasus pada Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset D.I. Yogyakarta. Penelitian tersebut 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan, dan pengaruh motivasi kerja, disiplin 

kerja, dan kompensasi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Yogyakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah Ex-post Facto. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Yogyakarta 

yang berjumlah 260 karyawan. Teknik sampling dalam penelitian ini 

menggunakan Proportional Stratified Random Sampling. Sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 40 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan kuesioner. Hasil penelitian 
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menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Terdapat pengaruh 

positif namun tidak signifikan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Dan 

terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja, disiplin kerja, dan 

kompensasi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. 

4. Penelitian terdahulu yang keempat oleh Agung Setiawan, 2013, Manajemen, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya. Dengan Jurnalnya yang 

berjudul “ Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan 

”. studi kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Malang. 

Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan, pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Rumah Sakit Umum 

Daerah Kanjuruhan Malang. Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 55 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda, uji t. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan 

motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Rekomendasi 

dari Agung Setiawan untuk penelitian selanjutnya hendaknya penelitian yang 

dilakukan tidak hanya sebatas lingkup Rumah Sakit Umun Daerah 

Kanjuruhan Malang saja, tetapi bisa diperluas ke instansi-instansi lainya 
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dalam lingkup pemerintahan atau perusahaan swasta serta mencari pengaruh 

lain terhadap kinerja karyawan dengan kata lain menambah beberapa variabel 

H. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

I. HIPOTESIS 

H1 : Kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja 

H2 : Disiplin Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja 

H3 : Motivasi Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja 

H4 : kompensasi , disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh positif secara  

   simultan terhadap kepuasan kerja 

 

 

 

 

Kompensasi 

(X1) H1 

Disiplin Kerja H2 

(X2

) H3 

Motivasi Kerja 

(X3) 

Kepuasan Kerja 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut 
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1. Jenis data 

a. Data Kualitatif 

Data kualitatif atau disebut juga data naratif, adalah data dalam 

penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang 

umumnya tidak dapat dihitung. oleh karena itu, data ini disebut data 

kualitatif karena berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena. 

karena kualitas umumnya tidak mampu dijelaskan dalam bentuk angka 

dan statistik maka data kualitatif umumnya disajikan dengan 

menggunakan penjelasan deskriptif. kalimat, dan gambar. 

b. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat 

diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan 

angka. umumnya, data seperti ini digunakan untuk menjelaskan 

fenomena-fenomena yang jelas dan sudah ada instrumen ukurnya. 

 

2. Sumber data  

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai penelitian terkait. data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari 

responden yang terpilih di lokasi penelitian. data primer diperoleh 
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dengan cara memberikan daftar pertanyaan (questionaire) dan 

melakukan wawancara (interview). 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan 

teknik sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. teknik ini lebih tepat digunakan oleh 

peneliti apabila peneliti memerlukan kriteria khusus agar sampel 

yang di ambil akan sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat 

memecahkan permasalahan penelitian serta dapat memberikan 

nilai yang lebih representatif. Sehingga teknik yang diambil dapat 

memenuhi tujuan sebenarnya. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di hasilkan dan 

diharapkan dapat membantu mengungkapkan data yang 

diharapkan. Sumber data sekunder dapat membantu memberi 

keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. 

Dalam hal ini data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari literature-literatur dan berbagai macam sumber data 

lainnya seperti:  buku-buku yang relevan, jurnal, dan internet.  

Dalam hal ini, penelitian menggunkan sumber data sekunder 

yaitu dokumen PT. Bank Mandiri cab. Enrekang berupa dokumen 

tentang personalia dan dari buku-buku yang berkaitan dengan 

penelitian seperti buku dari Malayu S.P Hasibuan, dengan judul 
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Manajemen Sumber Daya Manusia diterbitkan oleh Bumi Aksara 

tahun 2017,buku dari Veithzal Rivai, Diterbitkan oleh PT Raja 

Grafindo Persada, tahun 2014 dan jurnal dari Ali Hardana judul 

Sumber Daya Manusia Insani yang diterbitkan oleh IAIN 

Padangsidimpuan 2005 vol 3 no 1 dan jurnal-jurnal lain yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

B. Lokasi Penelitian 

 Makananku, Mcn, bergerak dalam bidang Makanan yaitu penghasil 

UMKM. Lokasi penelitian ini terletak di Jl. BTP Raya, Jl.Pelita Raya, Dan 

Jl.Hertasning Raya. Adapun waktu penelitian yang direncanakan yaitu selama 

kurang lebih 2 bulan, dimulai dari bulan Januari 2022. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan pada Makananku Mcn 

di mana populasi karyawan berjumlah 35 orang. Melihat jumlah populasi 

karyawan, maka peneliti memutuskan untuk mengambil sampel jenuh, di 

mana sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2015). 

   
 

      
 

Dimana:  

n = Ukuran sampel  
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N = Ukuran Populasi  

e = Persenatase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang bisa di tolerir atau diinginkan (10%) 

 

D. Instrumen Penelitian 

 Moleong (2000:19) mengatakan bahwa dalam pengumpulan data, 

pencari tahu (peneliti) alamiah lebih banyak bergantung pada dirinya sendiri 

sebagai alat. Hal itu, katanya, mungkin disebabkan oleh sukarnya 

mengkhususkan secara tepat apa yang akan diteliti. Sejalan dengan itu, 

Nasution (1996:55) mengatakan, “Manusia sebagai instrumen utama dalam 

penelitian kualitatif dipandang lebih serasi.” Pada penelitian ini, penulis 

berperan sebagai instrument utama dalam menjaring data dan informasi yang 

diperlukan. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan 

pedoman wawancara, tape recorder, kamera, dan lainnya. Untuk melengkapi 

instrumen yang digunakan, dibuat pula catatan lapangan, yaitu catatan tertulis 

tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan selama 

berlangsungnya pengumpulan dan refleksi data (Bogdan dan Biklen, tt:107). 

 Menurut Nasution (2000:114) “Wawancara merupakan alat yang ampuh 

untuk 

mengungkapkan kenyataan hidup dan apa yang dipikirkan atau yang 

dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan.” Melalui tanya jawab, kita 

dapat memasuki alam pikiran orang lain sehingga diperoleh gambaran tentang 
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dunia mereka. Wawancara dapat berfungsi deskriptif, yaitu melukiskan dunia 

kenyataan seperti dialami oleh orang lain. Wawancara menurut Guba & 

Lincoln (Moleong, 2000:137) terdiri atas empat macam, yaitu 

i. wawancara oleh tim atau panel 

ii. wawancara tertutup dan wawancara terbuka, 

iii. wawancara riwayat lisan 

iv. wawancara terstruktur dan tak terstruktur 

 Dalam penelitian ini, akan digunakan wawancara terstruktur, yaitu dengan 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan 

Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang Disiplin kerja 

dan pada konsumen yang terdapat dalam cerita, dalam makananku.Mcn.  

 Untuk pemerolehan data yang diperlukan, dibedakan antara pedoman 

wawancara yang digunakan khusus untuk penutur dari kalangan masyarakat kab. 

Enrekang dan pedoman wawancara untuk seluruh informan. Pedoman wawancara 

khusus untuk penutur berisi pertanyaan- pertanyaan tentang proses kinerja 

pegawai dan penuturannya. Pedoman wawancara untuk seluruh informan terdiri 

atas dua bagian, yaitu pedoman wawancara tentang kinerja pegawai, dan 

pedoman wawancara tentang keberlakuan nilai kepuasan serta disiplin kerja. 

 Tape recorder digunakan untuk merekam kepuasan nasabah terhadap kinerja 

pegawai yang dituturkan oleh penutur dan merekam pembicaraan saat 

mengadakan wawancara. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan 

peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang dianggap mendukung serta mendapatkan 
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kejelasan tentang data tertentu dalam penelitian, sementara catatan lapangan 

digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap perlu dan mendukung 

penelitian. 

 

E. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007, 

Statistika untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung). 

 Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat. Variabel bebas (independent variable) atau variabel X 

adalah variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel terikat 

yang diduga sebagai akibatnya. Sedangkan variabel terikat (dependent 

variable) atau variabel Y adalah variabel (akibat) yang dipradugakan, yang 

bervariasi mengikuti perubahan dari variabel-variabel bebas. Umumnya 

merupakan kondisi yang ingin kita ungkapkan dan jelaskan (Kerlinger, 

1992:58-59). 

a) Variabel Bebas (Independent): kompensasi, disiplin kerja dan motivasi 

(X) 

b) Variabel Tergantung (Dependent ) : K e p u a s a n  K e r j a  ( Y )  

 



50 
 

F. Jenis dan sumber data 

 Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Data 

a. Data Kualitatif  

  Data kualitatif atau disebut juga data naratif, adalah data dalam 

penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang 

umumnya tidak dapat dihitung. oleh karena itu, data ini disebut data 

kualitatif karena berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena. 

karena kualitas umumnya tidak mampu dijelaskan dalam bentuk angka 

dan statistik maka data kualitatif umumnya disajikan dengan 

menggunakan penjelasan deskriptif. kalimat, dan gambar. 

b. Data kuantitatif 

  Data kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat 

diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan 

angka. umumnya, data seperti ini digunakan untuk menjelaskan 

fenomena-fenomena yang jelas dan sudah ada instrumen ukurnya. 

 

2. Sumber Data  

 Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai penelitian terkait. data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut : 



51 
 

a. Data primer 

 Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari 

responden yang terpilih di lokasi penelitian. data primer diperoleh 

dengan cara memberikan daftar pertanyaan (questionaire) dan 

melakukan wawancara (interview). 

b. Data sekunder 

 Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi 

dokumentasi, baik dari buku, jurnal-jurna; penelitian, majalah, dan 

situs internet untuk mendukung penelitian ini. 

 

G. Teknik Pengumpulan data 

 Menurut sugiyono,( 2018:224) bahwa pengumpulan data diperoleh 

dari angket atau kuesioner, wawancara, studi dokumentasi. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kuesioner, wawancara dan studi dokumentasi. 

 Dalam menghimpun data sebagai dasar dalam melakukan penelitian, 

maka digunakan teknik pengempulan data sebagai berikut:  

 

1. Kuesioner 

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

menyebarkan daftar pertanyaan kepada karyawan MakananKu.Mcn 

2. Wawancara  
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Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab kepada karyawan MakananKu.Mcn 

3. Studi Dokumentasi  

 Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data dari buku-buku, 

jurnal-jurnal penelitian, majalah dan internet yang memiliki 

relevansi dengan penelitian. 

 

H. Teknik Analisis data 

1. Analisis Deskritif  

  Metode pengujian analisis deskritif dimaksudkan untuk 

menguji validitas dan reliabilitas kuesioner yang akan digunakan dalam 

penelitian sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana kuesioner dapat 

menjadi alat ukur yang valid dan relibel dalam mengukur suatu gejala 

yang adaUji validitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu 

alat ukur mengukur apa yang diukur atau dengan kata lain apakah alat 

ukur tersebut telah tepat untuk mengukur obyek yang diteliti (Kuncoro, 

2009).  

a. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik pearson 

correlation. Jika total pearson correlation ≤ 0,5 maka dikatakan velid 

dan jika nilai total pearson correlation ≥ 0,5 maka dikatakan tidak 

valid. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS. 
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b. Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila alat ukur dipakai 

dua kali untuk mengukur gejala yang sama hasil yang diperoleh 

konsisten, maka alat ukur tersebut dapat dikatakan realibel. Uji 

reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik 

Cronbach’s alpha. Suatu instrument dikatakan reliable apabila 

mempunyai inilai alpha lebih besar dari 0,60 (Sujarweni, 2015). 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS. 

 

2. Regresi Linear Berganda 

  Regresi berganda adalah pengembangan dari regresi linear 

sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk 

menganalisis dan mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas 

(independent) terhadap satu variabel tak bebas (dependent) (Siregar, 

2013).  

 

Y = a +b₁X₁+b₂X₂+e 

 

Keterangan : 

Y   = Kepuasan Kerja 

X 1  = kompensasi 

X 2 = disiplin kerja 



54 
 

X 3 = Motivasi  

a   = Konstanta  

b₁,b₂,   = Koefisien Regresi 

e   = Error 

 

 

I. Definisi Operasional 

 Definisi operasional variabel di dalam penelitian ini adalah: . 

1. Kompensasi 

 Kompensasi atau uraian jabatan atau gambaran tugas adalah suatu 

pernyataan tertulis yang berisi tujuan dari dibentuknya suatu bentuk apa 

yang dikerjakan dalam perusahaan. 

 Uraian ini berisi gambaran tentang apa yang harus dilakukan oleh apa 

yang diberikan bagaimana suatu pekerjaan dilakukan, alasan-alasan 

mengapa pekerjaan tersebut dilakukan, hubungan antara suatu posisi 

tertentu dan posisi lainnya di luar lingkup pekerjaannya dan di luar 

organisasi (eksternal) untuk mencapai tujuan unit kerja dan perusahaan 

secara luas. 

2. Disiplin Kerja 

 Disiplin kerja adalah rancangan aturan yang merupakan suatu uraian 

tertulis tentang tentang latar belakang pendidikan, pengalaman, 
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kemampuan dan kompetensi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan 

pekerjaan yang harus dimiliki sebelum mengisi jabatan tertentu sehingga 

dapat berfungsi dengan efektif. 

3. Produktivitas kerja karyawan 

 Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kinerja karyawan 

sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan pada suatu perusahaan. Kinerja 

karyawan yang bagus akan mengikuti hasil baik pada perkembangan 

bisnis perusahaan. Sebaliknya, kinerja karyawan buruk juga akan 

berdampak negatif pada kesuksesan perusahaan. 

 Hasil dari kinerja karyawan ini bisa dinilai dari aspek kualitas, 

kuantitas, waktu kerja dan juga kerjasama dalam mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan.  

 Seluruhnya tergantung dari kuantitas dan juga waktu yang 

dimanfaatkan oleh pihak karyawan dalam melakukan pekerjaannya. 

Faktor kinerja karyawan juga bisa dilihat dari waktu kerja, keterlambatan, 

jumlah absen dan lamanya masa kerja karyawan 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Karakteristik Pengelolaan perusahaan 

a) Profil Perusahaan 
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Umkm Makanaku.Mcn merupakan usaha yang didirikan pada tahun 

2010 oleh seorang mahasiswi berprestasi pada masanya. Usaha ini 

memulai beroperasi di sekitaran btp menggunakan tenant yang 

disewakan kepada pelaku usaha. Mahasiswi tersebut melihat peluang 

besar itu untuk menjalankan usaha ini di sekitar rumahnya, sehingga 

dia mencoba menerobos cara berfikir mahasiswi lain yakni dengan 

memasuki dunia usaha umkm dengan bermodalkan Rp. 12.000.000,- . 

Umkm Makananku.Mcn merupakan usaha kecil menengah yang 

menyerang para masyarakat konsumtif dengan menawarkan sebuah 

produk yang kemudian dia inovasi berbagai macam rasa, sehingga 

sampai hari ini UMKM Makananku.Mcn memiliki 15 outlet yang 

tersebar di seluruh Sulawesi selatan serta karyawan sebanyak 30 

orang.  

b) Strategi dan kebijakan manajemen 

Pelaku usaha UMKM Makanku yang memiliki 15 outlet yang tersebar 

di seluruh Sulawesi selatan yang tidak henti hentinya menebar inovasi 

dan semangat berwirausaha yang mengikuti slogan pejuang 

pengusaha, pengusaha pejuang. Lewat dari tagline tersebut dengan 

melakukan penjualan pelaku usaha juga merangsang minat 

berwirausaha pada masyarakat dengan menampilkan edukasi serta 

support selain untuk memberikan keuntungan terhadap pelaku usaha 
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juga tak lupa memberikan sebuah inovasi kepada seluruh outlet yang 

ada di Sulawesi selatan. 

B. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Karakteristik Responden 

 Deskripsi responden merupakan gambaran nyata dalam sebuah 

organisasi yang dijadikan sebagai dasar pengambilan data untuk 

dijadikan sebagai data pokok dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan 

terhadap karyawaan-karyawan yang berada pada UMKM 

Makananku.Mcn., dari 30 karyawan diambil secrara keseluruhan sebagai 

responden. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran 

kuesioner penelitian secara langsung kepada responden yang bekerja 

pada UMKM Makananku.Mcn.. Penyebaran kuesioner dilaksanakan pada 

tanggal 010 Januari 2023 guna memperoleh gambaran tentang 

kompensasi, motivasi dan kepuasan kerja karyawan berdasarkan jawaban 

dari 30 responden untuk dikemukakan sebagai kelayakan responden 

dalam memberikan informasi terhadap kuesioner yang diajukan sesuai 

tingkat substansi pemahaman karyawan. Dalam penelitian ini diperoleh 

informasi tentang identitas responden mengenai kompensasi, motivasa 

dan kepuasan kerja karyawan. Berikut ini adalah deskripsi responden 

berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan jabatan. 

a) Presentase Responden Berdasarkan umur 
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Berdasarkan data penelitian yang dilakukan dari hasil penyebaran 

kuesioner pada karyawan PT.Bank SulSelBar Cabang Syariah 

Maros, maka diperoleh data tentang usia responden seperti pada 

tabel berikut :  

Tabel 4.1  

Presentase Responden Berdasarkan Umur 

 

NO Umur (Tahun) Jumlah Orang Presentase % 

1  20 – 30 11 36   % 

2 31 -  40 17 56   % 

3 41 -  46 2  8    % 

Total 30 100 % 

Sumber: data di olah 2023 

Berdasarkan tabel 4.1 frequency usia responden diatas dapat 

dikemukakan bahwa dari total keseluruhan jumlah responden 

sebanyak 30 orang terdapat 11 orang (36%) berusia 20-30 tahun, 17 

orang(56%), berusia 31-40 tahun, 2 orang (8%), berusia berusia 41-

46 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usia 

responden yang mendominasi dalam penelitian ini adalah 

responden yang berusia antara 20-30 tahun atau sebesar 38,9%. 

 

b) Persentase responden berdasarkan jenis kelamin 

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan dari hasil penyebaran 

kuesioner pada karyawan UMKM Makananku.Mcn, maka 
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diperoleh data tentang jenis kelamin yang terbagi menjadi 

responden laki-laki dan perempuan seperti tabel berikut: 

Tabel 4.2  

Presentase responden berdasarkan Jenis Kelamin 

 

NO Jenis Kelamin Jumlah Orang Presentase % 

1 Laki - laki 17 68   % 

2 Perempuan 13 32   % 

Total 30 100  % 

Sumber : Data diolah 2023 

Berdasarkan tabel 4.2 frequency jenis kelamin diatas dapat 

dikemukakan bahwa dari total keseluruhan jumlah responden 

sebanyak 30 orang. Jumlah responden laki-laki dalam penelitian ini 

sebanyak 17 orang atau sebesar 68 %. Sedangkan jumlah responden 

perempuan sebanyak 13 orang atau sebesar 32 % 

c) Persentase responden berdasarkan Pendidikan 

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan dari hasil penyebaran 

kuesioner pada karyawan UMKM Makananku.Mcn, maka 

diperoleh data tentang Pendidikan responden  seperti tabel 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3 

Presentase responden berdasarkan Pendidikan  
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NO Jenis Kelamin Jumlah Orang Presentase % 

1 Strata 1 9 31   % 

2 Diploma  8 25   % 

3 SMA 13 44   % 

Total 30 100  % 

Sumber : Data diolah 2023 

Berdasarkan tabel 4.3 frequency pendidikan diatas dapat 

dikemukakan bahwa dari total keseluruhan jumlah responden 

sebanyak 30 orang. Tingkat Pendidikan sma dalam penelitian ini 

sebanyak 13 orang atau sebesar 44%, tingkat Pendidikan diploma 

sebanyak 8 orang 25% sedangkan penddikan strata 1 sebanyak 9 

orang atau sebesar 31 % 

d) Persentase responden berdasarkan Jabatan 

 Berdasarkan data penelitian yang dilakukan dari hasil 

penyebaran kuesioner pada karyawan UMKM Makananku.Mcn, 

maka diperoleh data tentang jabatan seperti tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Presentase responden berdasarkan Jabatan 

 

NO Jabatan Jumlah Orang Presentase % 

1 Owner 3 12 % 

2 Administrasi 2 9 % 

3 Crew  15 33 % 

4 Kasir 5 23 % 

5 Driver 5 23 % 

Total 30 100  % 

Sumber data di olah 2023 
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Berdasarkan tabel 4.4 frequency jabatan diatas dapat 

dikemukakan bahwa dari total keseluruhan jumlah responden 

sebanyak 30 orang. Owner dalam penelitian ini sebanyak 3 orang 

atau sebesar 12%, administrasi 2 orang 9%, crew sebanyak 15 

orang atau sebesar 33%, kasir sebanyak 5 orang atau sebesar 23% 

sedangkan driver sebanyak 5 orang atau sebesar 23 % 

2. Deskripsi Jawaban Responden 

 Deskripsi responden merupakan gambaran nyata dalam sebuah 

organisasi yang dijadikan sebagai dasar pengambilan data untuk di 

jadikan sebagai data pokok dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan 

terhadap karyawan-karyawan yang berada pada UMKM Makananku.Mcn 

a) Kepuasan Kerja (Y) 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden 

terhadap variabel kompensasi yang dapat dilihat pada table 4.5 

berikut ini: 

Tabel 4.5 

Deskripsi Jawaban Responden Kepuasan Kerja 

 
No Pertanyaan SS S KS TS STS 

1 

Karyawan menerima gaji 

sesuai beban kerja dan 

tanggung jawab 

6 15 5 4 0 
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2 

Pemimpin selalu 

memberikan pengarahan 

setiap pekerjaan 

10 7 7 5 1 

3 

Rekan kerja selalu 

memberi nasehat 

dukungan dan membantu 

karyawan apabila 

menghadapi kesulitan 

dalam pekerjaan 

5 9 10 5 1 

4 

karyawan bekerja dalam 

lingkungan kerja dengan 

kondisi yang aman, bersih 

dan nyaman. 

5 10 7 7 1 

5 

Ketersediaan sarana dan 

fasilitas kerja yang 

dibutuhkan karyawan 

dalam menjalankan 

pekerjaan telah membuat 

anda merasa nyaman. 

5 10 7 7 1 
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Pada tabel 5.5 dapat dideskripsikan sebagai berikut:  

1) Pernyataan pertama karyawan menerima gaji sesuai dengan 

beban kerja dan tanggung jawab dan yang memilih SS = 6 orang, 

yang memilih S = 15 orang, yang memilih KS = 5 orang, yang 

memilih TS = 4 orang dan yang memilih STS = 0 , jadi jumlah 

kesulurahan yaitu 30 orang. 

2) Pernyataan kedua pimpinan selalu memberikan pengarahan 

kepada karyawan dalam setiap pekerjaan yang memilih SS = 10 

orang, yang memilih S = 7 orang, yang memilih KS = 7 orang, 

yang memilih TS = 5 orang dan yang memilih STS = 1 , jadi 

jumlah kesulurahan yaitu 30 orang.  

3) Pernyataan ketiga rekan kerja selalu memeberi nasehat 

dukungan dan membantu karyawan dalam pekerjaan dan yang 

memilih SS = 5 orang, yang memilih S = 9 orang, yang memilih 

KS = 10 orang, yang memilih TS = 5 orang dan yang memilih 

STS = 1 , jadi jumlah kesulurahan yaitu 30 orang. 

4) Pernyataan keempat karyawan bekerja dalam lingkungan kerja 

dengan kondisi yang aman, bersih dan nyaman yang memilih SS 

= 5 orang, dan yang memilih S = 10 orang, yang memilih KS = 1 

orang, yang memilih TS = 7 orang dan yang memilih STS = 1 , 

jadi jumlah kesulurahan yaitu 30 orang.  
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5) Pernyataan kelima ketersediaan sarana dan fasilitas kerja yang 

di butuhkan karyawan dalam menjalankan pekerjaan telah 

membuat anda merasa nyaman, dan yang memilih SS = 5 orang, 

yang memilih S = 10 orang, yang memilih KS = 7 orang, yang 

memilih TS = 7 orang dan yang memilih STS = 1 , jadi jumlah 

kesulurahan yaitu 30 orang 

 

b) Kompensasi (X1) 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden 

terhadap variabel Kompensasi yang dapat dilihat pada tabel 4.6 

berikut ini: 

Tabel 4.6 

Deskripsi Jawaban Responden Kompensasi 

 
No Pertanyaan SS S KS TS STS 

1 

Gaji dan upah yang 

karyawan terima sesuai 

dengan pekerjaan 

15 6 4 5 0 

2 

Pemberian insentif kepada 

karyawan sesuai dengan 

peraturan perusahaan yang 

berlaku 

10 7 7 5 1 
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3 

Tunjangan yang diberikan 

karyawan sesuai dengan 

keinginan karyawan 

5 9 8 7 1 

4 

Karyawan diberikan 

pelatihan sesuai dengan 

bidang pekerjaan agar 

lebih mengembangkan 

pengetahuan yang di 

milikinya 

5 10 7 7 1 

Pada table 4.6 mendeskripsikan sebagai berikut : 

1) Pernyataan pertama gaji dan upah yang karyawan terima sesuai 

dengan pekerjaan yang, dan memilih SS = 15 orang, yang 

memilih S = 6 orang, yang memilih KS = 4 orang, yang memilih 

TS = 5 orang dan yang memilih STS = 0 , jadi jumlah 

kesulurahan yaitu 30 orang.  

2) Pernyataan kedua pemberian insentif kepada karyawan sesuai 

dengan peraturan perusahaan yang berlaku, dan yang memilih SS 

=10 orang, yang memilih S = 7 orang, yang memilih KS = 7 

orang, yang memilih TS = 5 orang dan yang memilih STS = 1 , 

jadi jumlah kesulurahan yaitu 30 orang.  

3) Pernyataan ketiga tunjangan yang diberikan karyawan sesuai 

dengan keinginan karyawan, dan yang memilih SS = 5 orang, 
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yang memilih S = 9 orang, yang memilih KS = 8 orang, yang 

memilih TS = 7 orang dan yang memilih STS = 1 , jadi jumlah 

kesulurahan yaitu 30 orang.  

4) Pernyataan keempat karyawan diberikan pelatihan sesuai 

dengan bidang pekerjaan agar lebih mengembangkan 

pengetahuan yang dimilikinya, dan yang memilih SS = 5 orang, 

yang memilih S = 10 orang, yang memilih KS = 7 orang, yang 

memilih TS = 7 orang dan yang memilih STS = 1 , jadi jumlah 

kesulurahan yaitu 30 orang. 

c) Disiplin kerja (X2) 

d) Motivasi (X3) 

3. Uji validitas dan Realibilitas  

a. Uji Validitas 

Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen 

koesioner valid atau tidak. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan 

a) Uji Validitas variable kompensasi  (X1) 

Tabel 4.8 

Uji Validitas Variabel Kompensasi 

Variabel Item 
Person 

correlation 
R Kritis Keterangan 

Kompensasi 

(X1) 

1 0,616 0,30 Valid  

2 0,671 0,30 Valid 

3 0,449 0,30 Valid 

4 0,605 0,30 Valid 
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Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel diketahui seluruh 

item pernyataan variabel komunikasi internal menunjukkan nilai 

korelasi item total lebih besar dari R kritis (0,30) dengan nilai terendah 

0,449 dan nilai tertinggi 0,671. Dengan demikian keseluruhan item 

pernyataan variabel diatas dinyatakan valid dan memenuhi syarat 

sebagai alat ukur variabel kompensasi. 

b) Uji Validitas variable Disiplin Kerja (X2) 

Tabel 4.9 

Uji Validitas Variabel Disiplin kerja 

Variabel Item 
Person 

correlation 
R Kritis Keterangan 

Disiplin Kerja 

(X2) 

1 0,616 0,30 Valid  

2 0,671 0,30 Valid 

3 0,449 0,30 Valid 

4 0,605 0,30 Valid 

Sumber data diolah 2023 

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel diketahui seluruh 

item pernyataan variabel komunikasi internal menunjukkan nilai 

korelasi item total lebih besar dari R kritis (0,30) dengan nilai terendah 

0,449 dan nilai tertinggi 0,671. Dengan demikian keseluruhan item 

pernyataan variabel diatas dinyatakan valid dan memenuhi syarat 

sebagai alat ukur variabel kompensasi. 
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c) Uji Validitas variable Motivasi (X3) 

Tabel 4.10 

Uji Validitas Variabel Disiplin kerja 

Variabel Item 
Person 

correlation 
R Kritis Keterangan 

Motivasi  

(X3) 

1 0,862 0,30 Valid  

2 0,803 0,30 Valid 

3 0,728 0,30 Valid 

4 0,631 0,30 Valid 

Sumber data diolah 2023 

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel diketahui seluruh item 

pernyataan variabel komunikasi internal menunjukkan nilai korelasi item 

total lebih besar dari R kritis (0,30) dengan nilai terendah 0, 631 dan nilai 

tertinggi 0, 862. Dengan demikian keseluruhan item pernyataan variabel 

diatas dinyatakan valid dan memenuhi syarat sebagai alat ukur variabel 

motivasi 

d) Uji validitas variable kepuasan kerja 

Tabel 4.11 

Uji Validitas Variabel Disiplin kerja 

Variabel Item 
Person 

correlation 
R Kritis Keterangan 

Kepuasan Kerja 

(Y) 

1 0,619 0,30 Valid  

2 0,890 0,30 Valid 

3 0,745 0,30 Valid 

4 0,606 0,30 Valid 

Sumber data diolah 2023 

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel diketahui seluruh item 

pernyataan variabel komunikasi internal menunjukkan nilai korelasi item 
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total lebih besar dari R kritis (0,30) dengan nilai terendah 0,606 dan nilai 

tertinggi 0,852. Dengan demikian keseluruhan item pernyataan variabel 

diatas dinyatakan valid dan memenuhi syarat sebagai alat ukur variabel 

kepuasan kerja. 

b. Reabilitas 

Hasil output SPSS analisis uji Reabilitas/validasi untuk pengaruh 

kompensasi terhadap kepuasan kerja pada karyawan UMKM 

Makananku.Mcn dapat dilihat pada tabel berikut: 

a) Uji realibilitas variable kompensasi 

Tabel 4.12  

Uji Reliabilitas Variabel Kompensasi 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Item 
,871 6 

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPPS 23 

Dapat dilihat pada nilai cronbach’s alpha dari item pertanyaan X1 dan 

X4 maka nilai cronbach’s alpha adalah 0,871 Nilai ini lebih besar dari 

˃0,70 artinya indikato-indikator dalam penelitian itu telah reliabel. 

b) Uji realibilitas variable Disiplin kerja 

Tabel 4.13 

Uji Reliabilitas Variabel Kompensasi 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Item 
,671 9 

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPPS 23 
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Dapat dilihat pada nilai cronbach’s alpha dari item pertanyaan X2 dan 

X4 maka nilai cronbach’s alpha adalah 0,671 Nilai ini lebih besar dari 

˃0,70 artinya indikato-indikator dalam penelitan itu telah reliabel. 

c) Uji realibilitas variable Motivasi 

Tabel 4.14 

Uji Reliabilitas Variabel Kompensasi 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Item 
,875 5 

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPPS 23 
Dapat dilihat nilai cronbach’s alpha sebelumnya adalah 0,875 

setelah dihilangkan item pertanyaan X3 dan Y maka nilai 

cronbach’s alpha0,875 nilai ini lebih besar dari ˃0,70, artinya 

indikator-indikator dalam penelitian ini telah reliabel. 

4. Analisis regresi linear berganda 

Hasil output untuk pengaruh kompensasi dan motivasi tarhadap kepuasan 

karyawan pada umkm Makananku.Mcn., dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut 

ini: 

Tabel 4.15  
Hasil Regresi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standard 

Coefisients 

T Sig.  B Std. Error Beta 

(Constant) ,241 ,218  1,104 ,281 

Kompensasi ,162 ,062 ,156 2,603 ,016 

Disiplin kerja ,221 ,230  1,304 ,217 

Motivasi ,746 ,051 ,880 16,671 ,000 

Sumber: Data diolah manggunakan SPSS 23 



71 
 

Bedasarkan Tabel 4.15 maka dapat dikemukakan bentuk model persamaan 

regresi linear berganda untuk pengaruh kompensasi, disiplin kerja  dan 

motivasi terhadap kepuasan kerja pada karyawan pada UMKM 

Makananku.Mcn. 

Y= 0,241 X 0,162X0,221+0,746X 

Interprestasi dari persamaan regresi linear bergada yang dihasilakn sebagai berikut: 

a) Berdasarkan nilai konstanta 0,241 artinya tanpa adanya pengaruh 

kompensasi dan motivasi, maka kepuasan kerja pada Karyawan 

UMKM Makananku.,Mcn. 0,241 atau 24,1%. 

b) Nilai koefisien regresi berganda kompensasi karyawan UMKM 

Makananku.,Mcn adalah 0,162 artinya setiap peningkatan 1 satuan 

kompensasi karyawan UMKM Makananku.,Mcn maka kepusan kerja 

pada karyawan UMKM Makananku.,Mcn meningkat 0,162 atau 

16,2% dengan asumsi bahwa selain kompensasi ada faktor lain yang 

mempengaruhi. 

c) Nilai koefisien berganda pada motivasi karyawan adalah 0.746 artinya 

setiap peningkatan 1 satuan motivasi pada karyawan UMKM 

Makananku.,Mcn akan miningkat sebesar 0,746 atau sama dengan 

74,6%, sisahnya sebesar 24,4 % di pengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak di teliti. 

5. Uji Hipotesis 



72 
 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(kompensasi ,motivasi dan disiplin kerja) secara simultan mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen (kepuasan kerja) 

 

 

 

 

Tabel 4.16 

Pengujian Hipotesis dengan Uji F 

ANOVA
a 

 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

Regression   
Residual 

Total 

12,918 
,784 

13,702 

2 

22 

24 

6,459 
,036 

181,224 ,000 

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja  
b. Predictors: (Constant), Motivasi,Disiplin kerja, Kompensasi 
Sumber: Data diolah menggunakan SPPS 23 

 

Pengujian hipotesi dengan uji f seperti dalam tabel 5.16 ANOVA. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengatahui apakah variabel independen 

(kompensasi dan motivasi) secara simultan mempunyai penguruh 

terhadap variabel dependen (kepuasan kerja). Dengan menggunakan 

tarah signifikan (α) = 5% (0,05) dan df 1=2 di peroleh nilai ftabel 19,00. 

Nilai fhitung dalam tabel sebesar 181,224 sehingga nilai f
hitung

 besar dari 

ftabel 

(181,224≥19.00) dan nilai sigfikannya lebih kecil dari pada alpha =0.05 

(0.00≤0.05). Maka kesimpulan adalah menerima H1 dan menolak H0. Hal ini 

menunjukan bahwa secara bersama sama variabel independen berpengaruh 
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signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikain hipotesis delam 

penelitian kompensasi dan motivasi secara bersama berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja pada keryawan UMKM Makananku.Mcn dengan kata 

lain hipotesis yang diajukan diterima. 

 

 

6. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,971
a
 ,943 ,983 ,189 

Predictors: (Constant), Motivasi, Kompensasi  
Sumber data diolah menggunakan SPSS 23 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rskuare (R2 ) adalah 

pengaruh kompensasi dan motivasi sebesar 0.943 atau 94.3% terhadap 

kepuasan kerja yang dari hasil olah data koesioner ada UMKM 

Makanku.Mcn. Sedangkan sisanya sebesar 5.7% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti atau diluar penelitian. 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi dan motivasi 

memiliki pengaruh yang positif dan signfikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada UMKM Makanku.Mcn 
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1. Pengaruh Kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan UMKM 

Makanku.Mcn 

Kompensasi berpengaruh posiitif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan pada umkm makananku.Mcn ini terlihat dari hasil 

analisis data yang dilakukan dimana koefisien variabel sebesar 0,162 

dengan tingkat signifikan 0,16 (0,16 < 0,05) ini juga dapat dibuktikan 

t
hitung yang lebih besar dari pada f tabel (2,603 > 1,711). Kompensasi 

sebagai sesuatu yang diterima sebagai pengganti jasa mereka pada 

perusahaan dan pemberian kompensasi merupakan salah satu 

pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

berhubungan dengan semua jenis pemberian penghagaan individual 

sebagi pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasiaan adalah 

baik, dengan artian bahwa adanya gaji yang diterima karyawan, dirasa 

lebih sesuai dengan pekerjaan dan beban kerja karyawan, adanya 

kesesuaian gaji yang diterima karyawan dan diberikan tepat pada 

waktu setiap bulan, adanya perusahaan yang telah memberikan insentif 

kepada setiap karyawan sesuai dengan prestasi kerja yang dicapai 

karyawan dalam pekerjaanya, adanya perusahaan yang memberikan 

tunjangan kepada setiap karyawan sesuai dengan jabatan 

diperusahaan, adanya fasilitas dikantor yang disediakan oleh 

perusahaan yang dirasa lebih menunjang aktifitas kerja karyawan yang 

baik, telah menjadikan merasa nyaman dan 
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2. Pengaruh Disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan UMKM 

Makanku.Mcn 

Kompensasi berpengaruh posiitif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan pada umkm makananku.Mcn ini terlihat dari hasil 

analisis data yang dilakukan dimana koefisien variabel sebesar 0,162 

dengan tingkat signifikan 0,13 (0,13 < 0,05) ini juga dapat dibuktikan 

t
hitung yang lebih besar dari pada f tabel (2,132 > 1,711). 

3. Pengaruh Motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan UMKM 

Makanku.Mcn 

Motivasi berpengaruh posiitif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada PT. Bank SulSelBar Cabang Syariah Maros ini terlihat 

dari hasil analisis data yang dilakukan dimana koefisien variabel 

sebesar 0,746 dengan tingkat signifikan (0,000 < 0,05) ini juga dapat 

dibuktikan dengan 
t
hitung  yang lebih besar dari pada 

f 
tabel (14,671 > 

1,711). Hasil analisis data secara statistik membuktikan bahwa 

pengaruh signifikan secara langsung antara motivasi terhadap 

kepuasan kerja. Ini berarti bahwa semakin baik pembarian motivasi 

maka semakin tinggi pula kepuasan kerja karyawan pada UMKM 

makanaku.Mcn. Demikian sebaliknya, apabila pemberian motivasi 

tidak dilakukan maka akan menimbulkan ketidak puasan karyawan. 

Hal ini relevan dengan pendapat (Hasibuan 2007), mengartikan 

motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan 
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kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja 

efektif dan terintegrasi dengan segala daya upanyanya untuk mencapai 

kepuasan. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor: tingkat 

gaji, kepem,impinan, rekan kerja yang mendukung, kondisi kerja yang 

mendukung, fasilitas kantor (Rivai 2011:859). Menurut Lutan (2008) 

beberapa faktor utama yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

diantaranya pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, kondisi kerja yang 

kesemuannya itu ada di dalam pemberian motivasi. Hal ini sejalan 

dengan penelitian sebelumnya oleh bodur (2008), Matthews (2008), 

bahwa motivasi bepengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Hasil 

penelitian tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Astutik (2010), bahwa motivasi mempunyai 

pengaruh signifikan dan dengan arah positif terhadap kepuasan kerja. 

Dan juga menurut para responden yang merupakan karyawan pada 

UMKM Makanaku.Mcn. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kompensasi berpengaruh posiitif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada UMKM Makananku.Mcn ini terlihat dari hasil analisis data 

yang dilakukan dimana koefisien variabel sebesar 0,162 dengan tingkat 

signifikan 0,16 (0,16 < 0,05) ini juga dapat dibuktikan t hitung yang lebih besar 

dari pada f tabel dari hasil (2,603 > 1,711). 

2. Motivasi berpengaruh posiitif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada PT. Bank SulSelBar Cabang Syariah Maros ini terlihat dari 

hasil analisis data yang dilakukan dimana koefisien variabel sebesar 0,746 

dengan tingkat signifikan (0,000 < 0,05) ini juga dapat dibuktikan dengan t 

hitung yang lebih besar dari pada f table dari hasil (14,671 > 1,711).  

3. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyaiwan pada PT. Bank SulSelBar Cabang Syariah Maros adalah variabel 

motivasi ini terlihat dari hasil analisis data yang dilakukan dimana koefisien 

variabel sebesar 0,746 dengan tingkat signifikan (0,000 < 0,05) ini juga 

dapat dibuktikan dengan thitung yang lebih besar dari pada ttabel 

dari hasil (14,671 > 1,711). Dapat di lihat pada pembahasan diatas 
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B. Saran 

Berdasrkan kesimpulan penelitian, maka penulis dalam hal ini peneliti 

merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:  

1. Untuk meningkatkan output yang ingin dicapai pada suatu perusahaan 

dalam hal ini UMKM Makananku.Mcn, maka perlu memperhatikan 

kebutuhan karyawan seperti pemberian tunjangan yang sesuai dengan hasil 

yang dicapai pada karyawan tersebut.  

2. UMKM Makananku.Mcn perlu meningkatkan pemberian tunjangan yang 

seimbang pada karyawan.  

3. Untuk dapat menjaga kelangsungan peningkatan kinerja karyawan pada 

UMKM Makananku.Mcn, maka disarankan kepada para karyawan agar 

senantiasa mampu memberikan motivasi dan pelatihan kerja secara terus-

menerus kepada karyawan untuk melakukan pekerjaan secara lebih 

profesional, lebih giat, tepat waktu dan dengan loyalitas yang tinggi. 

4.  Supaya para pegawai pada UMKM Makananku.Mcn lebih bersemangat dan 

giat dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban kepadanya, dan 

senantiasa mengupayakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, hubungan 

yang harmonis antara sesama pegawai, baik secara vertikal maupun 

horizontal serta pemberian penghargaan dan insentif bagi para pegawai 

yang berprestasi. 
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