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ABSTRAK 

 

Oktaviana, 2019. Pengaruh Disiplin Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi pada Kinerja Karyawan Marketing di BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun). Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah (PS) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing, Yulia Anggraini S.A.B, M.M. 

 

Kata Kunci: Pencapaian, Ketaatan, Imbalan. 

 

Salah satu pengelolaan penting dalam dunia perbankan adalah pengelolaan 

terhadap sumber daya manusia yang harus disiapkan sedini mungkin. Untuk 

mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan perlu adanya manajemen kinerja 

yang profesional. Kinerja dapat dipengaruhi oleh disiplin kerja dan kompensasi. 

Semakin tinggi disiplin kerja seseorang akan semakin tinggi juga kinerja orang 

tersebut. Hal ini berbeda dengan fakta yang terjadi di divisi marketing BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun, bahwa disiplin kerja masih rendah justru kinerja 

yang dihasilkan tinggi. Begitupun kompensasi, semakin tinggi kompensasi 

semakin tinggi juga kinerja yang dihasilkan. Tetapi, fakta lain terjadi ketika 

kompensasi yang diberikan tinggi justru kinerja yang dihasilkan rendah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah disiplin kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan marketing di BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun?, (2) Apakah kompensasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun?, (3) 

Apakah disiplin kerja dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan marketing di BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun?. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis datanya adalah 

regresi linier berganda. Metode pengolahan data dalam penelitian ini 

menggunakan program aplikasi IBM SPSS 21. Sedangkan pengumpulan data 

menggunakan angket atau kuesioner. Teknik sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik sampel jenuh yaitu semua anggota populasi dijadikan 

sampel yang berjumlah 33 responden yang diambil dari karyawan marketing BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan marketing di BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun. Hal ini dibuktikan dengan uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 

< 0,05. (2) Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Hal ini dibuktikan dengan uji t 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,037 < 0,05 (3,7% < 5%). (3) Disiplin kerja 

dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Hal ini dibuktikan 

dengan uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat yang berbentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 7 

tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang 

No. 10 tahun 1998, yang didalamnya menjelaskan pengertian bank sebagai 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa.1 

Salah satu pengelolaan paling penting dalam dunia perbankan di 

samping pemasaran bank adalah pengelolaan terhadap sumber daya 

manusianya (SDM). Hal ini disebabkan sumber daya manusia merupakan 

tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional suatu 

bank. Untuk itu, penyediaan sumber daya manusia (bankir) sebagai motor 

penggerak operasional bank harus disiapkan sedini mungkin.2 

Untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi atau perusahaan perlu 

adanya manajemen kinerja yang berkualitas dan profesional. Peningkatan 

manajemen kinerja bukan hanya berpengaruh pada peningkatan hasil 

perusahaan saja, namun lebih jauh lagi bagi para karyawan agar dapat 

meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam bekerja jauh menjadi lebih 

                                                           
1 Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Modul Sertifikasi Tingkat 1 (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2013), 6. 
2 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT.  Rajawali Pers, 2012), 154. 
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baik.3 Stolovich and Keeps mengemukakan bahwa kinerja merupakan 

seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian 

serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta.4 

Berbagai teori menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara variabel kinerja dengan disiplin kerja. Dalam hal ini jika 

dikaji lebih lanjut variabel disiplin kerjalah yang mempengaruhi kinerja 

karyawan. Oleh karena itu, semakin tinggi disiplin kerja seseorang, akan 

semakin tinggi juga kinerja orang tersebut.5 Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Maria Hartiningsih mengenai Pengaruh 

Disiplin dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus 

Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman) 

menyimpulkan bahwa disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai.6 

Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar 

manfaatnya, baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi para 

karyawan. Bagi organisasi adanya disiplin kerja akan menjamin 

terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga 

diperoleh hasil yang optimal. Adapun bagi karyawan akan diperoleh 

suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat 

                                                           
3 Irham Fahmi, Manajemen Kinerja (Bandung: Alfabeta, 2010), 4. 
4 Dedi Rianto Rahadi, Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia (Malang: Tunggal 

Mandiri Publishing, 2010), 3-4. 
5 M. Syamsul Ma’arif dan Lindawati Kartika, Manajemen Sumber Daya Manusia 

Implementasi Menuju Organisasi Berkelanjutan (Bogor: IPB Press, 2013), 95 
6 Maria Hartiningsih, “Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

(Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman),” Skripsi 

(Yogyakarta:Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 84. 
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dalam melaksanakan pekerjaannya. Sehingga karyawan dapat 

melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran serta dapat 

mengembangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin demi 

terwujudnya tujuan organisasi.7 

Menurut Robert E. Quin Cs, disiplin meliputi ketaatan dan hormat 

terhadap perjanjian yang dibuat antara perusahaan dan karyawan. Disiplin 

juga berkaitan erat dengan sanksi yang perlu dijatuhkan kepada pihak yang 

melanggar. Dalam hal seorang karyawan melanggar peraturan yang 

berlaku dalam organisasi perusahaan, maka karyawan bersangkutan harus 

sanggup menerima hukuman yang telah disepakati. Masalah disiplin para 

peserta organisasi baik dia atasan (superordinate) maupun bawahan  

(subordinate)  akan memberi corak terhadap kinerja organisasi.8 

Pemberian kompensasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan.9 Pekerja sebagai manusia memiliki kebutuhan-

kebutuhan dan akan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya, untuk itulah 

manusia bekerja dengan harapan mendapat imbalan/kompensasi. 

Pemberian kompensasi sangat penting bagi organisasi untuk 

mempertahankan sumber daya manusia. Salah satu aspek yang dapat 

membentuk kepuasan kerja adalah kompensasi dimana secara langsung 

maupun tidak langsung mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja karyawan. 

                                                           
7 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2009), 88. 
8 Suyadi Prawirosentono, Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja 

Karyawan (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2012), 31. 
9 Aditya Ganesha Putra, “Pengaruh Kompensasi dan Pelatihan Terhadap Kepuasan Kerja 

Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Pada PT. Ganesha Abaditama)”, Diponegoro 

Journal Of Management,  3 (2017), 1. 
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Oleh karena itu kompensasi sudah semestinya mendapat perhatian khusus 

dari pihak manajemen dan kinerja karyawan diharapkan akan terus 

meningkat.10 Hal ini didukung dengan penelitian yg dilakukan oleh Kamal 

Rahmatullah dan Sudharto P. Hadi, yaitu Pengaruh Motivasi dan 

Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada Karyawan 

PT. MMC Metal Fabrication), yang hasil penelitiannya mengatakan bahwa 

kompensasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan yang artinya 

semakin tinggi kompensasi yang diberikan, maka semakin tinggi pula 

pengaruhnya terhadap kinerja karyawan tersebut.11  

Andrew E. Sikula mengemukakan bahwa proses administrasi 

upah atau gaji (kadang-kadang disebut kompensasi) melibatkan 

pertimbangan atau keseimbangan perhitungan. Kompensasi merupakan 

sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding. Dalam 

kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang 

diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka. 

Bentuk-bentuk pemberian upah dan gaji digunakan untuk mengatur 

pemberian keuangan antara majikan dan pegawainya.12 

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga 

terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat 

baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. 

Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah 

                                                           
10 Sri Larasati, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 89. 
11 Kamal Rahmatullah dan Sudharto P. Hadi, “Pengaruh Motivasi dan Kompensasi 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada Karyawan PT. MMC Metal Fabrication),” 

Diponegoro Journal Of Social And Politic, (2018), 7. 
12 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, 83. 
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menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam 

produk dan layanan perbankan.13 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun yang membawahi KCP 

Ponorogo, Magetan, dan Ngawi merupakan salah satu Bank yang saat ini 

mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan didukung kinerja 

karyawan yang baik. Berbicara mengenai kinerja yang nantinya akan 

memberikan dampak, di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun ada 3 divisi 

yaitu divisi support, operasional, dan marketing. Dimana, dalam 

menentukan tolak ukur kinerja setiap divisi berbeda-beda salah satunya 

adalah pada divisi marketing. Pada divisi marketing yang menjadi tolak 

ukur kinerja adalah pencapaian target, kompensasi yang didapat, ketepatan 

dalam menagih angsuran, perilaku kedisiplinan yang mana nantinya akan 

berimbas pada pencapaian kinerja. Tugas dari divisi marketing di BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun adalah memperkenalkan produk kepada 

calon nasabah agar mencapai target, menagih angsuran kepada nasabah 

dan saling mengingatkan antar karyawan di tim divisi marketing untuk 

meningkatkan kinerjanya.14  

Fenomena yang terjadi pada tim divisi marketing di BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun pada kenyataannya disiplin kerja masih sangat 

kurang, hal ini dibenarkan oleh Bapak Najamudin selaku Manager 

Marketing yang mengatakan bahwa disiplin kerja di tim divisi marketing 

perlu dibenahi. Hal ini karena pada saat jam kerja, misalnya setelah 

                                                           
13 https://www.brisyariah.co.id (diakses pada tanggal  4 Januari 2019, jam 19.10) 
14 M.A Najamudin, Hasil Wawancara, 12 Februari 2019. 

https://www.brisyariah.co.id/
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mencari nasabah masih ada karyawan yang mampir untuk kongkow dan 

ngopi. Sehingga, hal ini menyebabkan karyawan terlambat untuk masuk 

kantor. Masalah lain terjadi ketika karyawan dengan disiplin kerja yang 

rendah justru pencapaian kinerjanya tinggi karena mampu memenuhi 

target. Dan sebaliknya karyawan dengan disiplin yang tinggi justru 

pencapaian kinerjanya rendah karena tidak mampu memenuhi target.  

Dalam hal pencapaian kinerja tersebut tidak hanya dilihat dari  faktor 

disiplin kerja saja.15 

Dalam sistem kompensasi yang diterapkan di BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun sebenarnya sudah baik. Pihak bank selalu memberikan 

hak-hak karyawan dalam hal ini kompensasi. Kompensasi yang 

didapatkan karyawan adalah berupa gaji yang diberikan tepat waktu, 

bonus pencapain target, dan tunjangan berupa asuransi. Dengan pemberian 

kompensasi, diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja karyawan. 

Masalah lain terjadi ketika karyawan sudah mendapatkan kompensasi 

yang tinggi tetapi masih ada karyawan dengan kinerja yang rendah dan 

tidak mampu mencapai target yang sudah ditetapkan.16 

Dari pemaparan-pemaparan uraian diatas, terjadi kesenjangan 

antara teori dengan fakta yang terjadi di BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

disiplin kerja dan kompensasi dengan menuangkannya dalam judul 

penelitian  

                                                           
15 M.A Najamudin, Hasil Wawancara, 12 Februari 2019. 
16 M.A Najamudin, Hasil Wawancara, 12 Februari 2019. 
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“Pengaruh Disiplin Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Pada Kinerja Karyawan Marketing di BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun? 

2. Apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun?  

3. Apakah disiplin kerja dan kompensasi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan marketing di BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

2. Untuk mengetahui kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

3. Untuk mengetahui disiplin kerja dan kompensasi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan marketing di BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat bagi pihak akademik, lembaga keuangan, dan bagi penulis sendiri. 

1. Bagi pihak akademik penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

hasil penelitian dan menambah literatur kepustakaan mengenai 

pengaruh disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan 

marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

2. Bagi lembaga keuangan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan sumbangan pemikiran kaitannya dengan kinerja karyawan 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memberikan 

suatu keputusan maupun kebijakan yang baru di BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun. 

3. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat memberikan wawasan, 

pengetahuan, dan pengalaman mengenai pengaruh disiplin kerja dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan marketing di BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun. 

 

E. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca dalam menelaah isi kandungan yang didalamnya. Adapun 

sistematikanya sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk memberi pola pemikiran 

bagi keseluruhan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi landasan teoritik yang 

memuat pembahasan mengenai kinerja karyawan, disiplin kerja, dan 

kompensasi. Serta memuat telaah penelitian terdahulu yang relevan, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang berisi tentang 

rancangan beberapa sub bab yaitu rancangan penelitian, variabel penelitian 

dan definisi operasional, lokasi, populasi, dan sampel, instrumen 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini menjelaskan obyek yang digunakan dalam penelitian. 

Analisis data dan pembahasan hasil penelitian menjadi bentuk yang lebih 

sederhana, mudah dibaca, dan mudah di interprestasikan. 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian, sehingga apa 

yang menjadi tujuan penelitian dapat terwujud. 

Bagian akhir. Pada bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, 

riwayat hidup, dan peryataan keaslian tulisan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja 

a. Pengertian  

Kinerja adalah istilah yang populer di dalam manajemen, 

yang mana istilah kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja, prestasi 

kerja, dan performance. Stolovich and Keeps mengemukakan 

bahwa kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan 

merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu 

pekerjaan yang diminta.1 

Lijan Poltak Sinambela mengemukakan bahwa kinerja 

pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam 

melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah 

perlu, sebab dengan melaksanakan kinerja ini akan diketahui 

seberapa jauh kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya. Untuk itu, diperlukan penentuan kriteria 

yang jelas dan terukur, serta ditetapkan secara bersama-sama untuk 

dijadikan sebagai acuan.2 

                                                           
1Dedi Rianto Rahadi, Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia (Malang: Tunggal 

Mandiri Publishing, 2010), 3-4. 
2 Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2016), 480. 

11 
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Menurut Irham Fahmi, kinerja adalah hasil yang diperoleh 

suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented 

dan non profit oriented yang dihasilkan sama satu periode waktu.3 

Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara bahwa kinerja 

karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh 

karena itu dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik 

kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM persatuan periode 

waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 4 

b. Tujuan Evaluasi Kinerja 

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki atau 

meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari 

SDM organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja 

adalah:5 

1. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang 

persyaratan kinerja. 

2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga 

mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau 

                                                           
3 Irham Fahmi, Manajemen Kinerja (Bandung: Alfabeta, 2010), 2. 
4 Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2017), 9. 
5 Ibid., 10. 
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sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang 

dahulu. 

3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan 

keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian 

terhadap karir atau terhadap pekerjaan yang diembannya 

sekarang. 

4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, 

sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan 

potensinya. 

5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang 

sesuai dengan rencana itu jika ada hal-hal yang perlu diubah. 

Kegunaan penilaian prestasi kerja (kinerja) karyawan 

adalah: 

1. Untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat 

menyelesaiakan pekerjaannya 

2. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan 

untuk prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa. 

3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan 

dalam perusahaan. 

4. Sebagai alat untuk dapat melihat kekurangan atau kelemahan 

dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. 

5. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian 

tugas (job description). 
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c. Prinsip Dasar Penilaian/Evaluasi Kinerja 

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar 

evaluasi kinerja sebagai berikut:6 

1. Fokusnya adalah membina kekuatan untuk meyelesaiakan 

setiap persoalan yang timbul dalam pelaksanaan evaluasi 

kinerja. Jadi bukan semata-mata menyelesaiakan persoalan itu 

sendiri, namun pimpinan dan karyawan mampu menyelesaikan 

persoalan baru. Jadi yang penting adalah kemampuannya. 

2. Selalu didasarkan atas suatu pertemuan pendapat, misalnya 

dari hasil diskusi antara karyawan dengan penyelia langsung, 

suatu diskusi yang kontruktif untuk mencari jalan yang terbaik 

dalam meningkatkan mutu dan baku yang tinggi. 

3. Suatu proses manajemen yang alami, jangan merasa dan 

menimbulkan kesan terpaksa, namun dimasukkan secara sadar 

ke dalam corporatte palnning, dilakukan secara periodik, 

terarah dan terprogram bukan manager ingat saja.  

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain:7 

1. Motivasi 

2. Kepemimpinan 

3. Lingkungan kerja 

                                                           
6Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM, 13. 
7 Astadi Pangarso dan Intan Susanti, “Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai di Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Derah Provinsi Jawa Barat,” Jurnal 

Manajemen Teori dan Terapan, 2 (Agustus, 2016), 147. 
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4. Disiplin kerja 

5. Budaya kerja 

6. Komunikasi 

7. Komitmen 

8. Jabatan 

9. Kualitas kehidupan kerja 

10. Pelatihan 

11. Kompensasi  

12. Kepuasan kerja 

e. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja 

Dalam rangka peningkatan kinerja, paling tidak terdapat 

tujuh langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:8 

1. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja. 

2. Mengenai kekurangan dan tingkat keseriusan. 

3. Mengidentifikasi hal-hal yang mungkin menjadi penyebab 

kekurangan, baik yang berhubungan dengan sistem maupun 

yang berhubungan dengan pegawai itu sendiri. 

4. Mengembangkan rencana tindakan untuk menanggulangi 

penyebab kekurangan tersebut. 

5. Melakukan tindakan rencana tindakan tersebut. 

6. Melakukan evaluasi apakah masalah tersebut sudah teratasi 

atau belum. 

                                                           
8Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM,  22. 
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7. Mulai dari awal, apabila perlu. 

f. Indikator Kinerja 

Menurut Bangun, untuk memudahkan penilaian kinerja 

karyawan, standar pekerjaan harus diukur dan dipahami secara 

jelas. Suatu pekerjaan dapat diukur melalui jumlah, kualitas, 

ketepatan waktu mengerjakannya, kehadiran, kemampuan bekerja 

sama yang dituntut suatu pekerjaan tertentu.9 

1. Jumlah Pekerjaan 

Dimensi ini mennunjukkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan 

individu atau kelompok sebagai persyaratan yang menjadi 

standar pekerjaan. 

2. Kualitas Pekerjaan 

Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi 

persyaratan tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai 

kualitas yang dituntut suatu pekerjaan tertentu. 

3. Ketepatan Waktu 

Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, untuk 

jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, karena 

memiliki ketergantunga atas pekerjaan lainnya. Jadi, bila 

pekerjaan pada suatu bagian tidak selesai tepat waktu akan 

menghambat pekerjaan pada bagaian lain. 

 

                                                           
9 Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Erlangga, 2012),  

258. 
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4. Kehadiran 

Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan 

dalam mengerjakan sesuai waktu yang ditentukan. Ada tipe 

pekerjaan yang menuntut kehadiran karyawan selama delapan 

jam sehari untuk lima hari kerja seminggu. Kinerja karyawan 

ditentukan oleh tingkat kehadiran karyawan dalam 

mengerjakannya. 

5. Kemampuan Kerja Sama 

Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu karyawan 

saja. Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkiin harus 

diselesaikan oleh dua orang karyawan atau lebih, sehingga 

membutuhkan kerjasama antar sesama karyawan sangat 

dibutuhkan.  

 

2. Disiplin Kerja 

a. Pengertian  

Pembahasan disiplin dalam manajemen sumber daya 

manusia berangkat dari pandangan bahwa tidak ada manusia yang 

luput dari kekhilafan dan kesalahan. Oleh karena itu setiap 

organisasi perlu memiliki berbagai ketentuan yang harus ditaati 

oleh anggotanya. Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk 
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mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai 

ketentuan tersebut.10 

Menurut Robert E. Quin Cs, disiplin meliputi ketaatan dan 

hormat terhadap perjanjian yang dibuat antara perusahaan dan 

karyawan. Disiplin juga berkaitan erat dengan sanksi yang perlu 

dijatuhkan kepada pihak yang melanggar. Dalam hal seorang 

karyawan melanggar peraturan yang berlaku dalam organisasi 

perusahaan, maka karyawan bersangkutan harus sanggup 

menerima hukuman yang telah disepakati. Masalah disiplin para 

peserta organisasi baik dia atasan (superordinate) maupun 

bawahan  (subordinate)  akan memberi corak terhadap kinerja 

organisasi.11 

Menurut M. Syamsul Ma’arif dan Lindawati Kartika, 

disiplin adalah kepatuhan pada aturan atau perintah yang 

ditetapkan oleh organisasi. Disiplin merupakan sebuah proses yang 

digunakan untuk menghadapi permasalahan kinerja dimana proses 

ini melibatkan pemimpin/manajer dalam mengidentifikasi dan 

mengomunikasikan masalah-masalah kinerja kepada para 

karyawan.12 

Dapat dirumuskan bahwa disiplin kerja adalah sikap hormat 

terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan, yang ada dalam diri 

                                                           
10 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2013), 305. 
11 M. Syamsul Ma’arif dan Lindawati Kartika, Manajemen Kinerja Sumber Daya 

Manusia Implementasi  Menuju Organisasi Berkelanjutan (Bogor: IPB Press, 2013), 95. 
12 Ibid., 95. 
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karyawan, yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dengan 

sukarela pada peraturan dan ketetapan perusahaan.13 

b. Pendekatan Disiplin Kerja 

Ada 3 pendekatan disiplin, yaitu pendekatan disiplin 

modern, disiplin dengan tradisi, dan disiplin bertujuan.14 

1. Pendekatan Disiplin Modern 

Pendekatan disiplin modern yaitu mempertahankan sejumlah 

keperluan atau kebutuhan baru diluar hukuman. Pendekatan ini 

berasumsi: 

a. Disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan 

bentuk hukuman secara fisik. 

b. Melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada 

proses hukum yang berlaku. 

c. Keputusan-keputusan yang semaunya terhadap kesalahan 

atau prasangka harus diperbaiki dengan mengadakan proses 

penyuluhan dengan mendapatkan fakta-faktanya. 

d. Melakukan protes terhadap keputusan yang berat sepihak 

terhadap kasus disiplin. 

2. Pendekatan Disiplin Dengan Tradisi 

Pendekatan disiplin dengan tradisi, yaitu pendekatan disiplin 

dengan cara memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi: 

                                                           
13 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2009), 86. 
14Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 130. 
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a. Disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan, dan tidak 

pernah ada peninjauan kembali bila telah diputuskan. 

b. Disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran, pelaksanaanya 

harus disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. 

c. Pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran kepada 

pelanggaran maupun kepada pegawai lainnya. 

d. Peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman 

yag lebih keras. 

e. Pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggar 

kedua kalinya harus diberi hukuman yang lebih berat. 

3. Pendekatan Disiplin Bertujuan 

Pendekatan disiplin bertujuan berasumsi bahwa: 

a. Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh 

semua pegawai. 

b. Disiplin bukanlah suatu hukuman, tetapi merupakan 

pembentukan perilaku. 

c. Disiplin ditujukan untuk perubahan perilaku yang lebih 

baik. 

d. Disiplin pegawai bertujuan agar pegawai bertanggung 

jawab terhadap perbuatannya.  

c. Pentingnya  Disiplin Kerja  

Keteraturan adalah ciri utama organisasi dan disiplin adalah 

salah satu metode untuk memelihara keteraturan tersebut. Tujuan 
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utama disiplin adalah untuk meningkatkan efisiensi semaksimal 

mungkin dengan cara mencegah pemborosan waktu dan energi. 

Selain itu disiplin mencoba untuk mencegah pemborosan waktu 

dan energi. Selain itu, disiplin mencoba untuk mencegah kerusakan 

atau kehilangan harta benda, mesin, peralatan dan perlengkapan 

kerja yang disebabkan oleh ketidakhati-hatian, senda gurau atau 

pencurian. Disiplin mencoba mengatasi kesalahan dan keteledoran 

yang disebabkan karena kurang perhatian, ketidakmampuan, dan 

keterlambatan. Disiplin berusaha mencegah permulaan kerja yang 

lambat atau terlalu awalnya mengakhiri kerja yang disebabkan 

keterlambatan atau kemalas-malasan. Disiplin juga berusaha untuk 

mencegah ketidaktaatan yang disebabkan oleh salah pengertian dan 

salah penafsiran.15 

Singkatnya disiplin kerja dibutuhkan untuk tujuan 

organisasi yang lebih jauh, guna menjaga efisiensi dengan 

mencegah dan mengoreksi tindakan-tindakan individu dalam 

iktikad tidak baiknya terhadap kelompok. Lebih jauh lagi, disiplin 

berusaha untuk melindungi perilaku yang baik dengan menetapkan 

respons yang dikehendaki.  

Meskipun bukan hal yang mustahil bahwa menghindarkan 

kondisi-kondisi yang memerlukan disiplin itu lebih baik daripada 

program pendisiplinan yang paling memuaskan, namun disiplin itu 

                                                           
15 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2009), 88. 
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sendiri menjadi penting karena manusia dan kondisinya yang tidak 

sempurna, seharusnya mempunyai tujuan yang positif. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja sangat diperlukan 

untuk menunjang kelancaran segala aktivitas organisasi agar tujuan 

organisasi dapat dicapai secara maksimal. 

Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar 

manfaatnya baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi para 

karyawan. Bagi organisasi adanya disiplin kerja akan menjamin 

terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, 

sehingga diperoleh hasil yang optimal. Adapun bagi karyawan 

diperoleh suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan 

menambah semangat kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Dengan demikian, karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan 

penuh kesadaran serta dapat mengembangkan tenaga dan 

pikirannya semaksimal mungkin demi  terwujudnya tujuan 

organisasi. 

Ketidakdisiplinan dan kedisiplinan dapat menjadi panutan 

orang lain. Jika lingkungan kerja semuanya disiplin, maka seorang 

pegawai akan ikut disiplin, tetapi jika lingkungan kerja organisasi 

tidak disiplin, maka seorang pegawai juga akan ikut tidak disiplin. 

Untuk itu sangat sulit bagi lingkungan kerja yang tidak disiplin 

tetapi ingin menerapkan kedisiplinan pegawai, karena lingkungan 

kerja akan menjadi panutan bagi para pegawai.  
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d. Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Disiplin Kerja  

Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar disiplin dengan 

memberikan peringatan, harus segera, konsisten, dan impersonal.16 

1. Pemberian Peringatan 

Pegawai yang melanggar disiplin kerja perlu diberikan surat 

peringaan pertama. Kedua, dan ketiga. Tujuan pemberian 

peringatan adalah agar pegawai yang bersangkutan menyadari 

pelanggaran yang telah dilakukannya. Di samping itu pula surat 

peringatan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

memberikan penilaian kondite pegawai. 

2. Pemberian Sanksi Harus Segera 

Pegawai yang melanggar disiplin harus segera diberikan sanksi 

yang sesuai dengan peraturan rganisasi yang berlaku. 

Tujuannya, agar pegawai yang bersangkutan memahami sanksi 

pelanggaran yang berlaku di perusahaan. Kelalaian pemberian 

sanksi akan memperlemah disiplin yang ada. Di samping itu, 

memberi peluang pelanggar untuk mengabaikan disiplin 

perusahaan 

3. Pemberian Sanksi Harus Konsisten 

Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak membeda-

bedakan pegawai, tua muda, pria-wanita tetap diberlakukan 

sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya agar 

                                                           
16 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, 

131. 
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pegawai menyadari bahwa disipli kerja berlaku untuk semua 

pegawai dengan sanksi pelanggaran yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku di perusahaan. 

4. Pemberian Sanksi Harus Impersonal 

Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak membeda-

bedakan pegawai tua muda, pria wanita tetap diberlakukan 

sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

e. Indikator Disiplin Kerja  

Menurut Veihzal Rivai, yang menjelaskan bahwa disiplin 

kerja dapat diukur dari indikator sebagai berikut:17 

1. Kehadiran 

Hal ini menjadi indikator yang mendasar untuk mengukur 

kedisiplinan, dan biasanya pegawai yang memiliki disiplin 

kerja yang rendah terbiasa untuk terlambat dalam bekerja. 

2. Ketaatan pada peraturan kerja  

Pegawai yang taat pada peraturan kerja tidak akan melakukan 

prosedur kerja dan akan selalu mengikuti pedoman kerja yang 

ditetapkan oleh perusahaan. 

3. Ketaatan pada standar kerja 

Hal ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawab pegawai 

terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya. 

 

                                                           
17 Veithzal Rivai, Performance Appraisal Sistem yang Tepat untuk Meningkatkan 

Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 

444. 
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4. Tingkat kewaspadaan tinggi 

Pegawai memiliki kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati, 

penuh perhitungan, dan ketelitian dalam bekerja, serta selalu 

menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien. 

5. Bekerja etis  

Beberapa pegawai mungkin melakukan tindakan yang tida 

pantas. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan 

indisipliner sehingga bekerja etis sebagai salah satu wujud dari 

disiplin kerja pegawai. 

 

3. Kompensasi  

a. Pengertian  

Pengharapan utama seseorang untuk memilih bekerja dalam 

suatu bank adalah untuk memperoleh kompensasi yang layak. 

Calon pelamar biasanya sebelum melamar suatu pekerjaan 

terutama untuk pekerjaan yang memiliki keahlian tertentu akan 

melihat kompensasi yang diberikan oleh bank terlebih dahulu, 

kemudian faktor-faktor lainnya seperti lokasi dan lingkungan kerja. 

Menurut Kasmir, kompensasi dapat diartikan sesuai yang diterima 

karyawan sebagai balas jasa. Balas jasa ini diterima akibat tenaga 

atau keahliannya dipakai oleh bank. Pemberian kompensasi harus 
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menyeimbangkan kemampuan perusahaan melalui peningkatan 

laba dan kemampuan karyawannya.18 

Andrew E. Sikula mengemukakan bahwa proses 

administrasi upah atau gaji (kadang-kadang disebut kompensasi) 

melibatkan pertimbangan atau keseimbangan perhitungan. 

Kompensasi merupakan sesuatu yang dipertimbangkan sebagai 

suatu yang sebanding. Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat 

uang merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai 

sebagai penghargaan dari pelayanan mereka. Bentuk-bentuk 

pemberian upah dan gaji digunakan untuk mengatur pemberian 

keuangan antara majikan dan pegawainya.19 

Menurut T. Hani Handoko, kompensasi adalah segala 

sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja 

mereka.20 

Menurut Marihot Tua E. H, kompensasi adalah keseluruhan 

balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari 

pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau 

lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan 

tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, 

uang makan, dan lain-lain.21 

                                                           
18 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2012), 180. 
19 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, 83. 
20 T. Hani Handoko, Manajemen Personalia Sumberdaya Manusia (Yogyakarta: 

BPFE-Yogyakarta, 2014), 155. 
21 Burhanudin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan 

Syariah (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 286. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah semua 

jenis penghargaan yang berupa uang atau bukan uang yang 

diberikan kepada karyawan secara layak dan adil atas jasa mereka 

dalam mencapai tujuan perusahaan.22  

b. Fungsi dan Tujuan Kompensasi 

Pemberian kompensasi di dalam suatu organisasi dapat 

berfungsi sebagai berikut: 23 

1. Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien.  

Fungsi ini menunjukkan pemberian kompensasi pada karyawan 

yang berprestasi akan mendorong mereka untuk bekerja lebih 

baik. 

2. Pengumuman sumber daya manusia secara lebih efisien dan 

efektif. Dengan pemberian kompensasi kepada karyawan 

mengandung implikasi bahwa organisasi akan menggunakan 

tenaga karyawan dengan seefisien dan seefektif mungkin. 

3. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.  

Sistem pemberian kompensasi dapat membantu stabilisasi 

organisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan. 

Pemberian kompensasi memiliki tujuan sebagai berikut:24  

 

                                                           
22 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 187. 
23 Burhanudin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan 

Syariah , 241. 
24 Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Erlangga, 2012),  

258. 
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1. Mendapatkan karyawan yang cakap.  

Dengan semakin berkembangnya industri, terlihat semakin 

dibutuhkannya sumber daya manusia yang memiliki kecakapan 

diatas rata-rata, sama dngsn kebutuhan organisasi lain. 

2. Mempertahankan karyawan yang ada.  

Sistem administrasi yang menarik akan dapat mempertahankan 

sumber daya manusia yang dimiliki sekarang. 

3. Meningkatkan produktivitas.  

Program kompensasi yang menarik akan dapat memotivasi dan 

kepuasan karyawan untuk meningkatkan produktivitas. 

4. Memperoleh keunggulan kompetitif. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang 

memiliki kontribusi penting dalam organisasi. Sebagian besar 

biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan usaha dialokasikan 

pada sumber daya manusia. 

5. Aturan Hukum.  

Berkaitan dengan aturan hukum, organisasi harus 

menyesuaikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang 

berlaku secara nasional dan daerah. 
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c. Sistem  Kompensasi  

Sistem kompensasi beraneka macam. Beberapa sistem 

kompensasi sebagai berikut:25 

1. Sistem Waktu 

Kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti: jsm, 

hari, minggu, bulan. Dan besarnya kompensasi hanya 

didasarkan kepada lamanya bekerja, bukan dikaitkan kepada 

prestasi kerjanya, sistem ini ditetapkan jika prestasi kerja sulit 

diukur per unitnya, dan bagi karyawan tetap kompensasi 

dibayar atas sistem waktu secara periodik setiap bulannya.  

2. Sistem Hasil (Output) 

Disini besarnya upah kompensasi ditetapkan atas kesatuan 

yang dihasilkan pekerja. Bukan karena lamanya waktu 

mengerjakan. Sistem ini tidak dapat ditetapkan untuk karyawan 

tetap dan jenis pekerjaan yang tidak punya standar fisik. 

3. Sistem Borongan 

Sistem ini didasarkan pada volume pekerjaan dan lama 

pengerjaannya. Sistem ini cukup rumit, lama mengerjakannya 

dan banyak alat yang diperlukan untuk penyelesaiannya. 

4. Upah Potongan 

Pemberian kompensasi berdasarkan jumlah hasil pekerjaan 

yang dinyatakan dalam unit produksi. Dasar penghitungan 

                                                           
25 Sri Larasati, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 

101. 
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yaitu bahwa makin banyak unit produksi yang dihasilkan, 

makin tinggi pula kompensasi yang diterimanya. 

5. Komisi  

Imbalan yang diberikan karyawan disamping memperoleh gaji 

pokok, juga diberikan kompensasi karena keberhasilannya 

melaksanakan tugas. 

6. Bonus  

Imbalan yang diberikan kepada pegawai yang mampu 

meningkatkan produktivitas  

d. Imbalan Intrinsik dan Ekstrinsik 

Ada dua jenis imbalan, yaitu imbalan intrinsik dan imbalan 

ekstrinsik. Kendatipun imbalan intrinsik berbeda dengan imbalan 

ekstrinsik, kedua imbalan itu sangat berkaitan. Penyediaan imbalan 

ekstrinsik memberikan imbalan intrinsik bagi penerimanya. 

Contohnya adalah seorang karyawan yang menerima imbalan 

ekstrinsik dalam bentuk kenaikan gaji mungkin pula mnegalami 

perasaan pencapaian pribadi (imbalan intrinsik) dengan 

mempersiapkan kenaikan gaji itu sebagai tanda prestasi kerja yang 

baik.26 

1. Imbalan Intrinsik 

Pengertian imbalan intrinsik adalah imbalan yang dinilai di 

dalam dan dari mereka sendiri. Imbalan intrinsik bersifat 

                                                           
26 Danang Sunyoto, Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,  168. 
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internal bagi individu dan normalnya berasal dari keterlibatan 

dalam aktivitas-aktivitas atau tugas tertentu. Imbalan intrinsik 

berpotensi untuk memberikan pengaruh yang kuat terhadap 

perilaku individu dalam organisasi, dan memiliki beberapa 

manfaat sebagai alat imbalan dan motivasi kerja yang efektif. 

Manfaatnya melekat pada kenyataan, bahwa imbalan intrinsik 

self administered dan dialami langsung akibat pelaksanaan 

pelaksanaan kerja yang efektif. 

2. Imbalan Ekstrinsik 

Imbalan ekstrinsik dihasilkan secara eksternal oleh seseorang 

atau sesuatu yang lainnya. Imbalan ekstrinsik tidak mengikuti 

kinerja sebuah aktivitas secara alamiah atai secara inheren, 

namun diberikan kepada seseorang oleh pihak atau dari luar. 

Sebagian besar imbalan ekstrinsik dikendalikan dan dibagikan 

secara langsung oleh organisasi dan lebih berwujud daripada 

imbalan intrinsik. Imbalan ekstrinsik sering diaplikasikan oleh 

organisasi dalam usaha untuk mempengaruhi perilaku dan 

kinerja anggotanya. Uang merupakan imbalan ekstrinsik yang 

paling sering digunakan di dalam organisasi dan diberikan 

dalam bermacam-macam bentuk dan dengan berbagai jenis. 

Gaji, bonus, dan program pembagaian keuntungan merupakan 

indikasi dimana uang dimanfaatkan sebagai imbalan ekstrinsik 

di dalam organisasi. 
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e. Indikator Kompensasi 

Indikator kompensasi untuk mengukur kinerja karyawan 

secara individu ada empat, yaitu:27 

1. Gaji 

Gaji adalah kompensasi yang diberikan kepada seorang 

karyawan secara periodik (biasanya sebulan sekali). Karyawan 

yang menerima gaji, pada umumnya telah menjadi karyawan 

tetap yang telah lulus dari masa percobaan.  

2. Tunjangan  

Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan perusahaan 

kepada para karyawannya, karena karyawan tersebut dianggap 

telah ikut berpartisipasi dengan baik dalam mencapai tujuan 

perusahaan.  

3. Insentif atau bonus 

Insentif atau bonus adalah kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan tertentu, karena keberhasilan atas prestasinya. 

4. Fasilitas 

Kompensasi berupa penyediaan fasilitas ini biasanya tidak 

berdiri sendiri, tetapi sekaligus sebagai tambahan dari bentuk 

kompensasi uang atau materiil. Memang tidak semua 

perusahaan mampu menyediakan fasilitas sangat berkaitan 

dengan kemampuan keuangan perusahaan yang bersangkutan. 

                                                           
27 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 183. 
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Pada umumnya, jenis fasilitas yang sering disediakan 

perusahaan, antara lain fasilitas lingkungan kerja, kesehatan, 

antarjemput, makan siang, dan fasilitas perumahan.  

 

B. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu adalah telaah literatur/kajian terhadap penelitian 

terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Dibawah ini 

peneliti akan memberikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang 

pernah dilakukan, yaitu: 

1. Yesi Fitriani, Pengaruh Motivasi, Kompetensi, dan Kompensasi 

Terhadap Kinerja Karyawan Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank 

Syariah Mandiri Cabang Ciputat).  

Penelitian ini menganalisis pengaruh motivasi, kompetensi, dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan bank syariah. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa variabel motivasi, kompetensi, dan 

kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Dian Lestari, Pengaruh Rekruitmen, Motivasi, dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan di BRI Syariah KC Solo Veteran. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) rekruitmen terhadap kinerja 

karyawan (2) motivasi terhadap kinerja karyawan (3) disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan (4) rekruitmen, motivasi, dan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

(1) rekruitmen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
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kinerja karyawan (2) motivasi berpengaruh positif  dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan (3) disiplin kerja berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap kinerja karyawan (4) rekruitmen, motivasi 

dan disiplin kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

3. Echa Siska Aprilia, Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang 16 Ilir Palembang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

kompensasi dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada  Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat 

pengaruh antara kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir 

Palembang, (2) besarnya pengaruh kompensasi dan motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

16 Ilir Palembang sebesar 86,2% sedangkan 13,8% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 

4. Vicky Ambarwati, Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja, dan 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bank Syariah Mandiri 

Surakarta. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

lingkungan kerja, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan pada Bank Syariah Mandiri Surakarta.  

Hasil penelitian ini menunjukkan Disiplin kerja memiliki pengaruh 

yang paling kuat terhadap kinerja karyawan di Bank Mandiri Syariah 

Surakarta. 

5. Nita Fitriani, Pengaruh Kompensasi dan Stres Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah 

Bukopin Cabang Melawai). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar kompensasi 

dan stres kerja terhadap kinerja karyawan baik secara simultan dan 

parsial.  

Hasil penelitian ini adalah hanya variabel kompensasi yang 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan sedangkan stress 

kerja memperlihatkan hasil yang sebaliknya. 

6. Bachtiar Arifudin Husein, Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kineja 

Karyawan (Pada PT. Bank Danamon Tbk Cabang Bintaro). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 

Hasil penelitian ini adalah Terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 
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Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

1 Yesi Fitriani 

(2017) 

Pengaruh 

Motivasi, 

Kompetensi, 

dan 

Kompensasi 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawaan 

Bank 

Syariah 

(Studi Kasus 

pada Bank 

Syariah 

Mandiri 

Cabang 

Ciputat) 

Variabel 

motivasi, 

kompetensi, 

dan kompensasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

Sama-sama 

meniliti 

variabel 

bebas 

kompensasi 

dan variabel 

terikat 

kinerja 

karyawan 

Variabel 

bebasnya 

tiga 

2. Dian Lestari 

(2018) 

Pengaruh 

Rekruitmen, 

Motivasi, 

dan Disiplin 

Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan di 

BRI Syariah 

KC Solo 

Veteran 

Variabel 

rekruitmen, 

motivasi, dan 

disiplin kerja 

berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

Sama-sama 

meneliti 

variabel 

bebas 

disiplin 

kerja 

Bedanya 

memiliki 1 

variabel 

bebas yang 

akan 

diteliti dan 

beda 

tempat 

penelitian. 

3. Echa Siska 

Aprilia 

(2017) 

Pengaruh 

Kompensasi 

dan 

Motivasi 

Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

pada Bank 

Syariah 

Mandiri KC 

16 Ilir 

Palembang 

Terdapat 

pengaruh antara 

kompensasi dan 

motivasi kerja 

karyawan 

Sama pada 

variabel 

bebas 

kompensasi 

(X2) 

Berbeda 

pada 

variabel 

bebas 

motivasi 

kerja (X2) 
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4. Vicky 

Ambarwati 

(2017) 

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja, 

Motivasi 

Kerja, dan 

Disiplin 

Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Bank 

Syariah 

Mandiri 

Surakarta 

Disiplin kerja 

memiliki 

pengaruh yang 

paling kuat 

terhadap kinerja 

karyawan 

Sama pada 

variabel 

bebas yang 

diteliti yaitu 

disiplin 

kerja 

Memiliki 3 

variabel 

bebas dan 

berbeda 

tempat 

penelitian 

5. Nita Fitriani 

(2016) 

Pengaruh 

Kompensasi 

dan Stres 

Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Perbankan 

Syariah 

(Studi Kasus 

pada Bank 

Syariah 

Bukopin 

Cabang 

Melawai) 

Hanya variabel 

kompensasi 

yang 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

sedangkam 

stres kerja 

memperlihatkan 

hasil yang 

sebaliknya. 

Sama-sama 

meneliti 

variabel 

bebas 

kompensasi 

dan varibel 

terikat 

kinerja 

karyawan 

Berbeda 

tempat 

penelitian 

6. Bachtiar 

Arifudin 

Husein 

(2017) 

Pengaruh 

Disiplin 

Kerja 

Terhadap 

Kineja 

Karyawan 

(Pada PT. 

Bank 

Danamon 

Tbk Cabang 

Bintaro) 

Terdapat 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

antara disiplin 

kerja terhadap 

kinerja 

karyawan 

Sama-sama 

meneliti 

tentang 

disiplin 

kerja 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

Hanya 

meneliti 

satu 

variabel 
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C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                                                                         

   

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

Keterangan: 

X1 : Disiplin Kerja (variabel bebas) 

X2 : Kompensasi (variabel bebas) 

Y   : Kinerja Karyawan (variabel terikat) 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis berasal dari dua kata yaitu hupo yang berarti sementara 

dan thesis yang berarti pernyataan. Sehingga dapat didefinisikan hipotesis 

merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka 

perlu untuk diuji kebenarannya.28 

Berdasarkan latar belakang, landasan teori, rumusan masalah, dan 

kajian terhadap penelitian dahulu yang relevan, maka hipotesis yang akan 

diujikan kebenarannya secara empiris adalah sebagai berikut: 

                                                           
28 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian 

(Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 12. 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Disiplin Kerja 

(X1) 

 

Kompensasi (X2) 
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1. Pengaruh Displin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Marketing di 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

H0 : Disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

H1 :  Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja  karyawan 

marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

2. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Marketing di BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun 

H0 : Kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

H2   :  Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

3. Pengaruh Disiplin Kerja dan Kompensasi Secara Bersama-Sama 

Terhadap Kinerja Karyawan Marketing di BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun 

H0 : Disiplin kerja dan kompensasi secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan marketing di 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

H3  : Disiplin kerja dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan marketing di BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode asosiasi kausal serta menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode 

asosiasi kausal adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal adalah 

hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, disini ada variabel independent 

(variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi). Pendekatan 

kuantitatif adalah pendekatan dalam penelitian yang menggunakan data 

berupa angka-angka untuk menganalisa hubungan antar variabel.1 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.2 Dalam penelitian 

ini ada beberapa variabel yang diteliti, variabel tersebut yaitu: 

1. Variabel Independen (Variabel X) 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

 
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2013), 37. 
2 Ibid., 38. 

40 
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variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel independen x adalah disiplin kerja (X1) dan kompensasi (X2). 

2. Variabel Dependen (Variabel Y) 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen Y adalah kinerja 

karyawan (Y). 

Definisi operasional adalah penjelasan variabel secara operasional, 

secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek 

yang diteliti. Dalam penelitian ini indikator-indikator variabel tersebut 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel Penelitian  

No

.  

Variabel  Definisi  Indikator Sumber 

1.  Disiplin 

Kerja (X1) 

Disiplin meliputi ketaatan dan 

hormat terhadap perjanjian 

yang dibuat antara perusahaan 

dan karyawan. Disiplin juga 

berkaitan erat dengan sanksi 

yang perlu dijatuhkan kepada 

pihak yang melanggar. Dalam 

hal seorang karyawan 

melanggar peraturan yang 

berlaku dalam organisasi 

perusahaan, maka karyawan 

bersangkutan harus sanggup 

menerima hukuman yang telah 

disepakati. Masalah disiplin 

para peserta organisasi baik dia 

atasan (superordinate) maupun 

bawahan  (subordinate)  akan 

memberi corak terhadap 

kinerja organisasi. 

1. Kehadiran  

2. Ketaatan 

pada 

peraturan 

kerja  

3. Ketaatan 

pada 

standar 

kerja 

4. Tingkat 

kewaspada

an tinggi 

5. Bekerja 

etis 

1.  

M. Syamsul Ma'arif 

dan Lindawati 

Kartika, Manajemen 

Kinerja Sumber 

Daya Manusia 

Implementasi 

Menuju Organisasi 

Berkelanjutan 

(Bogor: IPB Press, 

2013), 95. 
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2.  Kompensa

si ( X2) 

Kompensasi merupakan 

sesuatu yang dipertimbangkan 

sebagai suatu yang sebanding. 

Dalam kepegawaian, hadiah 

yang bersifat uang merupakan 

kompensasi yang diberikan 

kepada pegawai sebagai 

penghargaan dari pelayanan 

mereka. Bentuk-bentuk 

pemberian upah dan gaji 

digunakan untuk mengatur 

pemberian keuangan antara 

majikan dan pegawainya. 

1. Gaji  

2. Tunjangan  

3. Insentif 

atau bonus 

4. Fasilitas 

Anwar Prabu 

Mangkunegara, 

Manajemen Sumber 

Daya Manusia 

perusahaan  

(Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 

2017), 83. 

3.  Kinerja 

(Y) 

kinerja merupakan seperangkat 

hasil yang dicapai dan merujuk 

pada tindakan pencapaian serta 

pelaksanaan sesuatu pekerjaan 

yang diminta. 

1. Jumlah 

pekerjaan 

2. Kualitas 

pekerjaan 

3. Ketepatan 

waktu 

4. Kehadiran 

5. Kemampu

an 

kerjasama 

Dedi Rianto Rahadi, 

Manajemen Kinerja 

Sumber Daya 

Manusia (Malang: 

Tunggal Mandiri 

Publishing, 2010), 3-

4. 

 

C. Lokasi, Populasi, dan Sampel 

1. Lokasi  

Lokasi yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian ini adalah 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun yang beralamat di Jl. M.H 

Thamrin, No.3, Klegen, Oro-oro Ombo, Madiun, Kota Madiun, Jawa 

Timur 63119. 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun dipilih sebagai tempat 

penelitian karena merupakan bank syariah yang saat ini mengalami 

pertumbuhan yang sangat pesat dan merupakan kantor cabang yang 

membawahi KCP Ponorogo, Magetan, dan Ngawi. Sehingga BRI 
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Syariah Kantor Cabang Madiun memiliki jumlah karyawan yang 

cukup untuk dijadikan responden. 

2. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari.3 Dalam penelitian ini 

populasinya adalah karyawan di divisi marketing BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun termasuk juga KCP Ponorogo, KCP Magetan, dan 

KCP Ngawi yang berjumlah 33 orang. Dengan rincian 17 orang 

karyawan BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, 5 orang karyawan BRI 

Syariah KCP Ponorogo, 4 orang karyawan BRI Syariah KCP Magetan, 

dan 7 orang BRI Syariah KCP Ngawi. 

3. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik sampling jenuh dimana teknik penentuan sampel 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering 

dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain 

sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan 

sampel.4 

 
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 80. 
4 Ibid., 85. 
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Dalam penelitian seluruh populasi yang digunakan sebagai 

sampel adalah seluruh karyawan divisi marketing di BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun yaitu sebanyak 33 orang karyawan 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data kuantitatif. Data 

kuantittaif adalah data berupa angka. Sesuai dengan bentuknya data 

kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik 

perhitungan statistik.  

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

organisasi atau perorangan secara langsung oleh objeknya. Dalam 

penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner yang disebar 

dan dibagikan ke calon kandidat sampel di BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun.  

b. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan peristiwa yang sudah berlalu yang 

bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental 

seseorang.5 Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan sebagai 

 
5 Ibid., 120. 
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pelengkap, guna memperoleh bahan informasi yang berupa latar 

belakang BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, struktur organisasi, 

visi dan misi, serta data lain yang mendukung. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang menjadi responden 

untuk dijawabnya.6 

Dalam penelitian ini teknik pengukuran yang digunakan yaitu 

dengan menggunakan skala likert adalah skala untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur akan dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dikadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan, dalam penelitian ini jawaban responden diberi 

skor berdasarkan skala likert sebagai berikut:7 

1. Sangat Setuju (SS)               : 5 

2. Setuju (S)                             : 4 

3. Ragu-ragu      : 3 

 
6 Suryani, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang 

Manajemen dan Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2015), 173. 
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 93. 
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4. Tidak Setuju (TS)                : 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS)  : 1 

 

F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan salah satu bagian dari proses 

penelitian. Analisis data berarti menginterprestasikan data-data yang telah 

dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan 

informasi tertentu. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah analisis data 

terhadap data-data yang mengandung angka-angka atau numerik tertentu.8 

Analisis kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa langkah antara lain: 

1. Uji Kualitas Data 

Pengujian kualitas data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan dua metode, yaitu: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas instrumen dimaksudkan untuk mengetahui 

keterpaduan butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang digunakan 

apakah dapat mengukur sesuai apa yang sedang diukur.9 Kriteria 

uji validitas adalah: 

 
8 Azuar Juliandi, Irfan, Saprinal Manurung, Metodologi Penelitian Bisnis Konsep 

dan Aplikasi (Medan: UMSU PRESS, 2014), 85. 
9 Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2017), 75. 
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1. Apabila rhitung > rtabel, maka kuesioner valid. 

2. Apabila rhitung < rtabel, maka kuesioner tidak valid. 

Rumus yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan 

korelasi product moment. 

rxy =  
NƩxy− (Ʃ𝑥)(Ʃy) 

 

√𝑁 Ʃ2− Ʃ𝑥)2 ( 𝑁 Ʃ𝑦2 −(Ʃ𝑦) 2)
 

Dimana: 

rxy  = koefisien (korelasi antara x dan y) 

N   = jumlah subyek 

X   = jumlah skor item 

Y   = jumlah skor total 

XY=  jumlah perkalian antara skor item dengan skor total 

X2  = jumlah kuadrat skor item 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur apakah alat 

ukur yang digunakan cukup akurat, stabil, atau konsisten dalam 

mengukur apa yang ingin diukur. Adapun untuk menguji 

reliabilitas instrumen rumus yang digunakan adalah koefisien 

Alpha Cronbach’s, berikut:10 

𝛼 =
𝐾

𝐾 −1
[1−

Ʃ 𝑆12

𝑆2
𝑘

] 

 
10 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial Kuantitatif (Bandung: Refika Aditama, 

2015), 470.  
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Dimana: 

𝛼     =  koefisien reliabilitas Alpha Cronbach’s  

K       =  jumlah item pertanyaan 

Ʃ 𝑆12 = jumlah varian skor item 

𝑆
𝑘

2     =  varian skor uji seluruh item K 

Dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika hasil uji reliabilitas menunjukkan 𝛼 > 0,6 maka instrumen 

ukuran tersebut mengindikasikan satisfactory internal 

concistency reliability, sehingga layak digunakan sebagai 

instrumen ukuran untuk penelitian . 

2. Jika hasil uji reliabilitas < 0,6 maka instrumen ukuran tersebut 

mengindikasikan unsatisfactory internal concistency reliability, 

sehingga tidak layak digunakan sebagai instrumen ukuran 

untuk penelitian. 

Namun pendapat lain mengatakan, jika hasil perhitungan 

menunjukkan angka koefisien reliabilitas sama dengan atau 

lebih besar dari 0,6 maka instrumen reliabel.11 

2. Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk memperoleh hasil regresi 

yang baik dan efisien. Dalam uji asumsi klasik ini terdiri dari beberapa 

proses, diantaranya adalah: 

 

 
11 Ibid., 471.  
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola 

data). Dengan demikian, uji normalitas ini, mengansumsikan 

bahwa, data di tiap variabel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Metode yang digunakan untuk uji normalitas pada 

penelitian ini adalah Kolmogorov-Smirnov.12 

Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi 

>  (0,05), maka model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikoliniertas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas 

diantara variabel independen.13 

Dikatakan terjadi multikolinieritas, jika koefisien korelasi 

antar variabel bebas lebih besar dari 0,60. Dikatakan tidak terjadi 

multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih 

kecil atau sama dengan 0,60 (r ≤ 0,60). 

Atau dalam menentukan ada tidaknya multikolinieritas dapat 

digunakan cara lain yaitu: 

1. Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang 

dibenarkan secara statistik (𝛼). 

 
12 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian,  38. 
13 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogykarta: 

Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009),  119. 
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2. Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi 

penyimpangan baku kuadrat. 

Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika VIF < 

10.14 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas.15 

Metode yang digunakan adalah dengan uji glejser. Dasar 

pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikansi variabel 

bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) kurang 

dari atau sama dengan 0,05 maka, dapat disimpulkan bahwa data 

mengalami heteroskedastisitas dan sebaliknya.16 

Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil output spss bisa 

juga melalui grafik scatterplot antara Z prediction (ZPERD) yang 

merupakan variabel bebas (sumbu X=Y hasil prediksi) dan nilai 

 
14 Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 

122. 
15 Ibid., 125.  
16 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Semarang, 

UNDIP, 2016) 156 
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residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y=Y 

prediksi – Y riil) 

1. Homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil 

pengolahan data antara ZPERD dan SRESID menyebar di 

bawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan 

tidak mempunyai pola yang teratur. 

2. Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya 

mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar 

maupun bergelombang-gelombang. 

d. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi. 

Digunakan pada analisis regresi liner ganda. Uji linieritas 

dilakukan dengan cara mencari model garis regresi dari variabel 

independen x terhadap variabel dependen y.17 Dua variabel 

dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila nilai signifikansi 

< 0,05. 

e. Uji Autokorelasi 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi 

antara kesalahan penggganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t sebelumnya pada model regresi linier yng 

 
17 Andhita Dessy Wulansari, Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam 

Penelitian, 55. 
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dipergunakan. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi.18  

Cara mendeteksi autokorelasi dengan metode Durbin-

Watson, yaitu: 

1. Jika d terletak diantara dU dan dL, maka H0 diterima, berarti 

tidak ada autokorelasi positif. 

2. Jika d terletak diantara dU dan (4-dU), maka H0 diterima, 

berarti tidak ada autokorelasi. 

3. jika d terletak diantara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-

dL), maka tidak menhasilkan kesimpulan yang pasti. 

4. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL), maka H0 

ditolak, berarti ada autokorelasi. 

3. Pengujian Statistik 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier ganda digunakan untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel bebas/independen. Dapat dikatakan 

linier jika dapat dinyatakan dalam :19 

Y = β0 + β1x1 + β2x2  

 

 

 

 
18 Muhammad  Nisfiannor, Pendekatan Statistiksa Modern untuk Ilmu Sosial 

(Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 92. 
19 Andhita Dessy Wulansari, Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam 

Penelitian, 127. 



53 
 

 

Dimana: 

Y =  subjek dalam variabel dependen yang diprediksi dalam hal ini 

kinerja karyawan  

β0 =  konstanta  

β = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

penurunan variabel dependen (-) dan peningkatan variabel 

dependen (+). 

x1 =  variabel independen, disiplin kerja 

x2 =  variabel independen, kompensasi 

4. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R2 

yang kecil berarti kemampuan variabel independen Dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R yang 

mendekati hampir satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen.20  

5. Uji Hipotesis 

1. Uji t 

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji 

bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara 

 
20 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS , 95. 
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sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan 

dengan mambandingkan thitung dengan ttabel atau dengan melihat 

kolom signifikansi pada masing-masing thitung.
21 

Untuk pengambilan kesimpulannya dinyatakan dengan 

melihat signifikansi dan membandingkan dengan taraf kesalahan 

(signifikansi) yang dipakai yakni jika nilai probabilitas < nilai 

alpha (𝛼), maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. 

2. Uji F 

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model/uji anova 

yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel 

bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau 

untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan 

atau tidak baik/non signifikan.22 

Untuk melihat pengaruh yang terjadi dilakukan dengan 

membandingkan signifikansi dengan nilai tingkat kepercayaan 

0,05. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari derajat kepercayaan 

(sig < 0,05), berarti variabel bebas secara serentak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

 

 
21 Anton Bawono, Multivariate Analysis Dengan SPSS (Salatiga: STAIN PRESS, 

2006), 89. 
22  Anwar Hidayat, “Uji F dan Uji t” dalam 

https://www.statistikian.com/2013/01/uji-f-dan-uji-t.html, (diakses pada tanggal 25 September 

2018,  jam 20.23). 

https://www.statistikian.com/2013/01/uji-f-dan-uji-t.html
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum  

1. Sejarah BRI Syariah  

Berawal dari akuisi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk 

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah 

mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui 

suratnya 10/67/KEP/GBI/DPG/2008, maka pada tanggal 17 November 

2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. 

Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula konvensional, 

kemudian diubah berdasarkan prinsip syariah islam. Dua tahun lebih 

PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel 

modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah 

dengan pelayanan prima (excellent sevice) dan menawarkan beragam 

produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.1 

Aktivitas PT. Bank Syariah semakin kokoh setelah pada 19 

desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. 

Bank Rakyat Indonesia untuk melebur kedalam PT. Bank BRI Syariah 

(proses spin off) yang berlaku efektif pada 1 januari 2009. 

Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur 

Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo 

 
 1 Annual Report BRI Syariah, 2015, 7. 
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selaku direktur utama PT. Bank BRI Syariah. Saat ini PT. Bank BRI 

Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan asset PT. 

Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah 

pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada 

segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan ritel 

modern terkemuka dengan berbagai ragam layanan perbankan. Sesuai 

dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan 

PT. Bank Rakyat Indonesia dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. 

Bank BRI sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan 

bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat 

dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip syariah.2 

2. Visi dan Misi BRI Syariah 

a. Visi BRI Syariah  

Menjadikan Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah 

untuk kehidupan lebih bermakna. 

b. Misi BRI Syariah 

1. Memahami kergaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip syariah. 

 
2 Annual Report BRI Syariah, 2015, 8.  
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3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana 

kapanpun dan dimanapun. 

4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 

prima dan menghadirkan ketentraman pikiran. 

3. Struktur Organisasi 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

 

B. Hasil Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya 

suatu kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 

Pearson Corelation. Pedoman butir pernyataan dalam kuesioner 
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dikatakan valid, apabila nilai rhitung > rtabel. Sedangkan apabila nilai 

rhitung < rtabel, maka pernyataan tersebut tidak valid. Tabel berikut 

menunjukkan hasil uji validitas dari tiga variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini. Disiplin kerja, kompensasi, dan kinerja karyawan 

dengan sampel 30 responden yang diambil dari karyawan BPR Syariah 

Al-Mabrur Ponorogo. 

Berikut adalah rincian tabel hasil uji validitas untuk setiap 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini: 

a. Uji Validitas Disiplin Kerja 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Disiplin Kerja 

Nomor 

Butir 

Pernyataan 

Nilai rhitung Nilai rtabel 

n=30, a=5% 

Keterangan  

1.  0,493 0,361 Valid 

2.  0,618 0,361 Valid 

3.  0,691 0,361 Valid 

4.  0,569 0.361 Valid 

5.  0,511 0,361 Valid 

6.  0,513 0,361 Valid 

7.  0,676 0,361 Valid 

8.  0,528 0,361 Valid 

9.  0,517 0,361 Valid 

10.  0,512 0,361 Valid 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.1 hasil uji validitas disiplin kerja 

dengan jumlah butir pernyataan 10, dapat diketahui bahwa semua 

butir pernyataan yang digunakan dalam variabel disiplin kerja 

diperoleh hasil rhitung > rtabel atau 0,361 dengan tingkat signifikansi 

5%. Artinya semua butir pernyataan yang digunakan adalah valid 
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Dengan demikian masing-masing pernyataan pada variabel 

disiplin kerja  dapat diandalkan sehingga layak digunakan sebagai 

instrumen penelitian ini. 

b. Uji Validitas Kompensasi 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Kompensasi 

Nomor Butir 

Pernyataan 

Nilai rhitung Nilai rtabel 

n=30, a=5% 

Keterangan  

1.  0,669 0,361 Valid 

2.  0,803 0,361 Valid 

3.  0,552 0,361 Valid 

4.  0,552 0.361 Valid 

5.  0,749 0,361 Valid 

6.  0,439 0,361 Valid 

7.  0,410 0,361 Valid 

8.  0,597 0,361 Valid 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji validitas kompensasi 

dengan jumlah butir pernyataan sebanyak 8. Dapat diketahui 

bahwa semua butir pernyataan yang digunakan dalam variabel 

disiplin kerja diperoleh hasil rhitung > rtabel atau 0,361 dengan taraf 

signifikansi 5%. Artinya, semua butir pernyataan yang digunakan 

adalah valid. Dengan demikian masing-masing pernyataan pada 

variabel kompensasi dapat diandalkan sehingga layak digunakan 

sebagai instrumen penelitian ini. 
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c. Uji Validitas Kinerja Karyawan 

Tabel 4.3  

Hasil Uji Validitas Kinerja Karyawan 

Nomor 

Butir 

Pernyataan 

Nilai rhitung Nilai rtabel 

n=30, a=5% 

Keterangan  

1.  0,595 0,361 Valid 

2.  0,711 0,361 Valid 

3.  0,663 0,361 Valid 

4.  0, 629 0.361 Valid 

5.  0, 810 0,361 Valid 

6.  0, 733 0,361 Valid 

7.  0,594 0,361 Valid 

8.  0, 551 0,361 Valid 

9.  0, 668 0,361 Valid 

10.  0, 685 0,361 Valid 

   Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji validitas kinerja karyawan 

dengan jumlah butir pernyataan 10. Dapat diketahui bahwa semua 

butir pernyataan yang digunakan dalam variabel disiplin kerja 

diperoleh hasil rhitung > rtabel atau 0,361 dengan taraf signifikansi 

5%. Artinya semua butir pernyataan yang digunakan adalah valid. 

Dengan demikian masing-masing pernyataan pada variabel 

kinerja karyawan dapat diandalkan sehingga layak digunakan 

sebagai instrumen penelitian ini. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur apakah alat 

ukur yang digunakan cukup akurat, stabil, atau konsisten dalam 

mengukur apa yang ingin diukur. Adapun untuk menguji reliabilitas 

instrumen adalah dengan koefisien Alpha Cronbach’s. 



61 
 

 

Dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika hasil uji reliabilitas menunjukkan 𝛼 > 0,6 maka instrumen 

ukuran tersebut mengindikasikan satisfactory internal concistency 

reliability, sehingga layak digunakan sebagai instrumen ukuran 

untuk penelitian . 

2. Jika hasil uji reliabilitas < 0,6 maka instrumen ukuran tersebut 

mengindikasikan unsatisfactory internal concistency reliability, 

sehingga tidak layak digunakan sebagai instrumen ukuran untuk 

penelitian. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas  

No. Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

1. Disiplin Kerja 0,751 Reliabel 

2.  Kompensasi 0,736 Reliabel 

3.  Kinerja Karyawan 0,852 Reliabel 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji reliabilitas menunjukkan 

bahwa semua variabel yaitu disiplin kerja, kompensasi, dan kinerja 

diperoleh nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6. Artinya semua 

pernyataan yang digunakan untuk semua variabel dalam penelitian ini 

adalah reliabel. Dengan demikian instrumen tersebut layak untuk 

digunakan dalam penelitian ini..  
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C. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Deskripsi Data Responden 

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada 

karyawan marketing BRI Syariah Kantor Cabang Madiun termasuk 

juga karyawan marketing BRI Syariah KCP Ponorogo, KCP Magetan, 

dan KCP Ngawi. Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang telah 

dibagikan sebanyak 33 kuesioner. Adapun pertanyaan yang diajukan 

adalah mengenai data pribadi dan pertanyaan yang berkaitan dengan 

variabel-variabel penelitian. 

Sebelum melakukan analisis terlebih dahulu penulis akan 

menjelaskan tentang data-data responden yang digunakan sebagai 

sampel yang diambil dari karyawan marketing BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun yang diolah menggunakan SPSS sebagai berikut:  

a. Jenis Kelamin Responden 

Responden yang terpilih dikelompokkan berdasarkan jenis 

kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui proporsi 

jenis kelamin dengan jelas dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

   Jenis_Kelamin 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

laki-laki 29 87,9 87,9 87,9 

Perempuan 4 12,1 12,1 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 
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Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan jumlah responden 

laki-laki sebanyak 29 orang atau sebesar 87,9%. Sedangkan jumlah 

responden perempuan berjumlah 4 orang atau sebesar 12,1%. 

Artinya karyawan marketing BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

didominasi oleh laki-laki. 

b. Usia Responden 

Pada kategori usia responden dibedakaan menjadi 5 kategori 

yaitu usia <20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, >50 

tahun. Usia dalam keterkaitannya dengan perilaku individu di 

lokasi kerja adalah sebagai gambaran akan pengalaman dan 

tanggung jawab individu. Untuk mengetahui proporsi usia 

responden yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 4.6 berikut ini: 

                        Tabel 4.6 

                     Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Usia Responden 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

21-30 tahun 19 57,6 57,6 57,6 

31-40 tahun 14 42,4 42,4 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa responden yang 

berusia 21-30 tahun sebanyak 19 orang atau 57,6% dan yang 

berusia 31-40 tahun sebanyak 14 orang atau 42,4%. Jadi, dapat 
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disimpulkan bahwa responden yang berusia 21-30 tahun dengan 

persentase sebesar 57,6% adalah paling banyak jumlahnya. 

c. Lama Bekerja Responden 

Pada kategori lama bekerja responden dibedakan menjadi 4 

kategori yaitu <1 tahun, 1-5 tahun, 6-10 tahun, dan >10 tahun. 

Lama bekerja sangat mempengaruhi penguasaan rincian pekerjaan 

dari seorang karyawan, dimana responden dengan masa kerja yang 

lebih lama mempunyai pengalaman, kepercayaan diri, dan 

penguasaan job description yang lebih baik. Untuk mengetahui 

proporsi usia responden yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 4.7 berikut ini: 

Tabel 4.7 

Deskripsi Respoden Berdasarkan Lama Bekerja 

Lama_Bekerja Responden 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

< 1 tahun 3 9,1 9,1 9,1 

1-5 tahun 27 81,8 81,8 90,9 

6-10 tahun 3 9,1 9,1 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa responden 

dengan lama bekerja <1 tahun sebanyak 3 orang atau 9,1%, lama 

bekerja 1-5 tahun sebanyak 27 orang atau 81,8%, dan lama bekerja 

6-10 tahun sebanyak 3 orang atau 9,1%. Jadi, dapat disimpulkan 
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bahwa responden dengan lama bekerja 1-5 tahun dengan 

persentase sebesar 81,8% adalah yang paling banyak jumlahnya. 

d. Pendapatan Responden 

Pada kategori pendapatan responden, dalam hal ini 

pendapatan yang diberikan pihak bank kepada karyawan dapat  

dibedakan menjadi 4 kategori yaitu Rp1.000.000-1.500.000, 

Rp2.500.000,00-3.500.000,00, Rp3.500.000,00-5.000.000,00 dan 

diatas  Rp5.000.000,00. Untuk mengetahui proporsi pendapatan 

responden yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 4.8 berikut ini: 

  Tabel 4.8 

Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan 

Pendapatan Responden 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Rp. 1.000.000-Rp. 

2.500.000 

6 18,2 18,2 18,2 

Rp. 2.500.000-Rp.3.500.000 21 63,6 63,6 81,8 

Rp.3.500.000-Rp. 5.000.000 5 15,2 15,2 97,0 

Diatas Rp. 5.000.000 1 3,0 3,0 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa responden 

dalam penelitian ini mempunyai pendapatan perbulan yang 

bervariasi. Dengan pendapatan Rp1.000.000-2.500.000 sebanyak 6 

orang atau 18,2%, Rp2.500.000-3.500.000 sebanyak 21 orang atau 
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63,6%, Rp3.500.000-5.000.000 sebanyak 5 orang atau 15,2%, dan 

diatas Rp5.000.000 adalah 1 orang atau 3%. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa responden dengan pendapatan Rp2.500.000-

3.500.000 dengan persentase 63,6% adalah paling banyak . 

2. Hasil Pengujian Deskripsi Data Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari disiplin kerja (X1) 

dan kompensasi (X2) sebagai variabel bebas (independen) dan kinerja 

karyawan (Y) sebagai variabel terikat (dependen). Data variabel-

variabel tersebut diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang telah 

disebar kepada karyawan divisi marketing BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun sebanyak 33 kuesioner. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada penjelasan berikut ini: 

a. Hasil Kuesioner Disiplin Kerja 

Tabel 4.9 

Hasil Skor Kuesioner Disiplin Kerja 

No. 

Item 

Total 

SS  

5 

 

% 

Total 

S  

4 

 

% 

Total 

RR 

3 

 

 

% 

Total 

TS 

2 

 

% 

Total 

STS 

1 

 

% 

X1.1 0 0 18 54,5 2 6,1 13 39,4 0 0 

X1.2 6 18,2 27 81,8 0 0 0 0 0 0 

X1.3 7 21,2 26 78,8 0 0 0 0 0 0 

X1.4 1 3,0 32 97,0 0 0 0 0 0 0 

X1.5 1 3,0 32 97,0 0 0 0 0 0 0 

X1.6 5 15,2 28 84,5 0 0 0 0 0 0 

X1.7 5 15,2 28 84,5 0 0 0 0 0 0 

X1.8 7 21,2 24 72,7 2 6,1 0 0 0 0 

X1.9 5 15,2 24 72,7 2 6,1 2 6,1 0 0 

X1.10 9 27,3 23 69,7 0 0 1 3,0 0 0 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 
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Berdasarkan keterangan pada tabel 4.9 dapat dijelaskan 

bahwa tanggapan responden tentang kuesioner item pertanyaan 

disiplin kerja 1 (X1.1) adalah: 54,5% menyatakan setuju, 6,1% 

ragu-ragu, dan 39,4% tidak setuju. Variabel disiplin kerja 2 (X1.2) 

adalah: 18,2% menyatakan sangat setuju, dan 81,8% setuju. 

Variabel disiplin kerja 3 (X1.3) adalah: 21,2% menyatakan sangat 

setuju dan 78,8% setuju. Variabel disiplin kerja (X1.4) adalah: 

3,0% menyatakan sangat setuju dan 97,0% setuju. Variabel disiplin 

kerja 5 (X1.5) adalah: 3,0% menyatakan sangat setuju dan 97,0% 

setuju. Variabel disiplin kerja 6 (X1.6) adalah: 15,2% menyatakan 

setuju dan 84,8% setuju. Variabel disiplin kerja 7 (X1.7) adalah: 

12,1% menyatakan setuju dan 87,9% setuju. Variabel disiplin kerja 

8 (X1.8) adalah: 21,2% menyatakan sangat setuju, 72,7% setuju, 

dan 6,1 ragu-ragu. Variabel disiplin kerja 9 (X1.9) adalah: 15,2% 

menyatakan sangat setuju, 72,7% setuju, 6,1% ragu-ragu, dan 6,1% 

tidak setuju. Variabel disiplin kerja 10 (X1.10) adalah: 27,3% 

menyatakan sangat setuju, 72,7% setuju, 6,1% ragu-ragu, dan 6,1% 

tidak setuju. 
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b. Hasil Kuesioner Kompensasi 

Tabel 4.10 

Hasil Skor Kompensasi 

No. 

Item 

Total 

SS  

5 

 

% 

Total 

S  

4 

 

% 

Total 

RR 

3 

 

 

% 

Total 

TS 

2 

 

% 

Total 

STS 

1 

 

% 

X2.1 19 57,6 14 42,4 0 0 0 0 0 0 

X2.2 18 54,5 15 45,5 0 0 0 0 0 0 

X2.3 2 6,1 22 66,7 6 18,2 3 9,1 0 0 

X2.4 5 15,2 27 81,8 1 3,0 0 0 0 0 

X2.5 6 18,2 26 78,8 0 0 1 3,0 0 0 

X2.6 8 24,2 23 69,7 1 6,1 1 3,0 0 0 

X2.7 7 21,2 23 69,7 2 6,1 1 3,0 0 0 

X1.8 7 21,2 22 66,7 4 12,1 0 0 0 0 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21. 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.10 dapat dijelaskan 

bahwa tanggapan tentang kuesioner item pertanyaan kompensasi 1 

(X2.1) adalah: 57,6% menyatakan sangat setuju dan 42,4% setuju. 

Variabel kompensasi 2 (X2.2) adalah: 54,5% menyatakan setuju 

dan 45,5% setuju. Variabel kompensasi 3 (X2.3) adalah 6,1% 

menyatakan sangat setuju, 66,7% setuju, 18,2% ragu-ragu, dan 

9,1% tidak setuju. Variabel kompensasi 4 (X2.4) adalah: 15,2% 

menyatakan sangat setuju, 81,8% setuju, dan 3,0 ragu-ragu. 

Variabel kompensasi 5 (X2.5) adalah: 18,2% menyatakan sangat 

setuju, 78,8% setuju, dan 3,0% tidak setuju. Variabel kompensasi 6 

(X1.6) adalah 24,2% menyatakan sangat setuju, 69,7% setuju, 3,0% 

ragu-ragu, dan 3,0% tidak setuju. Variabel kompensasi 7 (X2.7) 

adalah: 21,2% menyatakan sangat setuju, 69,7% setuju, 6,1% ragu-
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ragu, dan 3,0% tidak setuju. Variabel kompensasi 8 (X2.8) adalah 

21,2% menyatakan sangat setuju, 66,7% setuju, dan 12,1% ragu-

ragu. 

c. Hasil Kuesioner Kinerja Karyawan 

Tabel 4.11 

Hasil Skor Kuesioner Kinerja Karyawan 

No. 

Item 

Total 

SS  

5 

 

% 

Total 

S  

4 

 

% 

Tota

l RR 

3 

 

 

% 

Total 

TS 

2 

 

% 

Total 

STS 

1 

 

% 

Y.1 6 18,2 26 78,8 1 3,0 0 0 0 0 

Y.2 2 6,1 31 93,9 0 0 0 0 0 0 

Y.3 10 30,3 23 69,7 0 0 0 0 0 0 

Y.4 3 9,1 25 75,8 1 3,0 0 0 0 0 

Y.5 6 18,2 25 75,8 2 6,1 0 0 0 0 

Y.6 7 21,2 22 66,7 4 12,1 0 0 0 0 

Y.7 2 6,1 28 84,8 3 9,1 0 0 0 0 

Y.8 1 3,0 15 45,5 8 24,2 9 27,3 0 0 

Y.9 9 27,3 24 72,7 0 0 0 0 0 0 

Y.10 13 39,4 18 54,5 2 6,1 0 0 0 0 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.11 dapat dijelaskan 

bahwa tanggapan responden tentang kuesioner kinerja karyawan 1 

(Y.1) adalah: 18,2% menyatakan sangat setuju, 78,8% setuju, dan 

3,0% ragu-ragu. Variabel kinerja karyawan 2 (Y.2) adalah 6,1% 

menyatakan sangat setuju dan 93,9% setuju. Variabel kinerja 

karyawan 3 (Y.3) adalah: 30,3% menyatakan sangat setuju dan 

69,7% setuju. Variabel kinerja karyawan 4 (Y.4) adalah: 9,1% 

menyatakan sangat setuju, 87,9% setuju, dan 3,0 ragu-ragu. 



70 
 

 

Variabel kinerja karyawan 5 (Y.5) adalah: 18,2% menyatakan 

sangat setuju, 75,8% setuju, dan 6,1% ragu-ragu. Variabel kinerja 

karyawan 6 (Y.6) adalah: 21,2% menyatakan sangat setuju, 66,7 

setuju, dan 12,1% ragu-ragu. Variabel kinerja karyawan 7 (Y.7) 

adalah: 6,1% menyatakan sangat setuju, 84,8% setuju, dan 9,1% 

ragu-ragu. Variabel kinerja karyawan 8 (Y.8) adalah: 3,0% 

menyatakan sangat setuju, 45,5% setuju, 24,2% ragu-ragu, dan 

27,3% tidak setuju. Variabel kinerja karyawan 9 (Y.9) adalah: 

27,7% menyatakan sangat setuju dan 72,7% setuju. Variabel 

kinerja karyawan 10 (Y.10) adalah: 39,4% menyatakan sangat 

setuju, 54,5% setuju, dan 6,1% ragu-ragu.  

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola 

data). Dengan demikian, uji normalitas ini mengansumsikan bahwa 

data di tiap variabel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Metode yang digunakan untuk uji normalitas pada 

penelitian ini adalah Kolmogorov-Smirnov. 

Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi 

> alpha (0,05), maka model regresi telah memenuhi asumsi 

normalitas. 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 33 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,99735357 

Most Extreme Differences 

Absolute ,174 

Positive ,174 

Negative -,087 

Kolmogorov-Smirnov Z ,998 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,272 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber:  Diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji normalitas dapat diketahui 

bahwa hasil uji Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,272 atau 27,2% yang artinya lebih besar dari 0,05 atau 

5% (0,272 > 0,05). Dengan demikian, data berdistribusi normal 

dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. 

Dikatakan terjadi multikolinieritas, apabila: 

1. Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang 

dibenarkan secara statistik (𝛼) > 0,10. 
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2. Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi 

penyimpangan baku kuadrat. 

Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika VIF <10. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 4,847 8,424  1,671 ,105   
Disiplin (x1) ,785 ,069 ,860 11,449 ,000 ,922 1,084 

Kompensasi 
(x2) 

,358 ,059 ,164 2,181 ,037 ,922 1,084 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

 

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji multikolinieritas diperoleh 

hasil bahwa untuk semua variabel nilai tolerance lebih besar dari 0,10 

yaitu sebesar 0,922 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih 

kecil dari 10 yaitu 1,084. Artinya, dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinieritas sehingga model regresi tidak ditemukan 

korelasi antar variabel bebas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang 

baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  
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Metode yang digunakan adalah dengan uji glejser. Dasar 

pengambilan keputusan adalah dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi variabel bebas 

terhadap variabel terikat lebih dari atau sama dengan 0,05. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,965 1,736  ,556 ,582 

Disiplin kerja 
(x1) 

-,049 ,041 -,218 1,200 ,240 

Kompensasi 
(x2) 

,053 ,035 ,275 1,517 ,140 

a. Dependent Variable: Abs_RES 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji heteroskedastisitas diperoleh 

hasil bahwa nilai signifikansi dari semua variabel independen lebih 

dari 0,05 yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi disiplin kerja 

0,240 atau 24% (0,240 > 0,05) dan kompensasi 0,140 atau 14% 

(0,140 > 0,05). Maka, dapat disimpulkan bahwa model regresi 

tidak terjadi heteroskedastisitas.  

d. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi. 

Digunakan pada analisis regresi liner ganda. Uji linieritas 

dilakukan dengan cara mencari model garis regresi dari variabel 

independen x terhadap variabel dependen y.  
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Hipotesis: 

H0 : Garis regresi linier 

H1 : Garis regresi non linier 

Asumsi: 

1. P-value ditunjukkan oleh nilai sig. pada deviation of linierity 

2. α tingkat signifikansi yang dipilih adalah 0,05 

3. Tolak H0 apabila P-value < α 

 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Linieritas X1 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

       

Kinerja 

(y) * 

Disiplin 

(x1) 

Between 

Groups 

(Combine

d) 

179,519 9 9,327 2,025 ,079 

Linearity 33,147 1 33,147 7,195 ,014 

Deviation 

from 

Linearity 

12,336 8 1,542 1,445 0,231 

Within Groups 24,542 23 1,067   

Total 204,061 32    

  Sumber: Data diolah dengan SPSS 21     
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Linieritas X2 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Kinerja 

(y) * 

Kompen

sasi (x2) 

Between 

Groups 

(Combined) 111,924 12 9,327 2,025 ,079 

Linearity 33,147 1 33,147 7,195 ,014 

Deviation from 

Linearity 

78,777 11 7,162 1,555 ,188 

Within Groups 92,136 20 4,607   

Total 204,061 32    

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

Keterangan output: 

,231=0,231 

,188=0,188 

Statistik Uji: 

P-value= 0,231 (untuk garis regresi X1 terhadap Y)  

P-value= 0,188 (untuk garis regresi X2 terhadap Y) 

α = 0,05 

Keputusan: 

Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji linier X1 diperoleh P-value 

sebesar 0,231 atau 23,1% dan tabel 4.16 hasil uji linieritas X2 

sebesar 0,188 atau 18,8%. Karena masing-masing P-value > α 0,05 

atau 5%,  maka garis regresi X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y 

adalah linier atau garis regresi disiplin kerja terhadap kinerja dan 

kompensasi terhadap kinerja linier. 
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e. Uji Autokorelasi 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi 

antara kesalahan penggganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t sebelumnya pada model regresi linier yng 

dipergunakan. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Cara mendeteksi autokorelasi dengan metode Durbin-

Watson, yaitu: 

1. Jika d terletak diantara dU dan dL, maka H0 diterima, berarti 

tidak ada autokorelasi positif. 

2. Jika d terletak diantara dU dan (4-dU), maka H0 diterima, 

berarti tidak ada autokorelasi. 

3. jika d terletak diantara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-

dL), maka tidak menhasilkan kesimpulan yang pasti. 

4. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL), maka H0 

ditolak, berarti ada autokorelasi. 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,919a ,844 ,834 1,030 1,738 

a. Predictors: (Constant), Kompensasi (x2), Disiplin (x1) 

b. Dependent Variable: Kinerja (y) 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 
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Berdasarkan tabel 4.17 hasil uji autokorelasi diperoleh nilai 

dw = 1,738, n = 33, k = 2, du = 1,577, dl = 1,321. Jelas bahwa du < 

dw < 4 - du (1,577 < 1,738 < 2,423), maka dapat disimpulkan tidak 

terdapat autokorelasi positif atau negatif. 

4. Uji Statistik 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier ganda digunakan untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel terikat (dependen) dengan lebih dari 

satu variabel bebas (independen).  

Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh disiplin kerja (X1) dan 

kompensasi (X2) terhadap kinerja karyawan (Y). 

Rumus regresi linier berganda: 

Y = β0  +  β1X1  +  β2X2  

Tabel 4.18  

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,847 2,910  1,671 ,105 

Disiplin (x1) ,785 ,069 ,860 11,449 ,000 

Kompensasi 

(x2) 

,358 ,059 ,164 2,181 ,037 

a. Dependent Variable: Kinerja (y) 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 
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Berdasarkan tabel 4.18 hasil uji regresi linier berganda 

diperoleh model regresi berganda sebagai berikut: 

Y = 4,847 + 0,785 (Disiplin Kerja) + 0,358 (Kompensasi)  

Hasil persamaan regresi berganda diatas memberikan 

pengertian bahwa: 

1. Nilai konstanta (B0)) adalah sebesar 4,847 hal ini berarti apabila 

nilai 0 tidak ada perubahan variabel disiplin kerja dan 

kompensasi, maka kinerja karyawan adalah sebesar 4,847. 

2. Nilai koefisien regresi variabel disiplin kerja (X1) adalah 

sebesar 0,785. Nilai variabel disiplin kerja yang positif 

menunjukkan hubungan yang searah antara disiplin kerja dan 

kinerja karyawan. Artinya apabila disiplin kerja ditingkatkan 

satu satuan dan variabel lain dianggap tetap, maka akan 

meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,785 atau 78,5%. 

3. Nilai koefisien regresi kompensasi (X2) adalah sebesar 0,358. 

Nilai variabel kompensasi yang positif menunjukkan hubungan 

yang searah antara kompensasi dan kinerja karyawan. Artinya 

apabila kompensasi ditingkatkan satu satuan dan variabel lain 

dianggap tetap, maka akan meningkatkan kinerja karyawan 

sebesar 0,358 atau 35,8%. 

b. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel 
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dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R2 

yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 ,919a ,844 ,834 1,030 

a. Predictors: (Constant), Kompensasi (x2), Disiplin (x1) 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan bahwa koefisien 

korelasi (R) sebesar 0,919 atau 91,9% yang berarti bahwa terdapat 

hubungan yang kuat dan positif antara disiplin kerja (X1) dan 

kompensasi (X2) terhadap kinerja karyawan (Y). Sedangkan 

koefisien determinasi (R2) sebesar 0,844 atau 84,4% artinya bahwa 

kontribusi variabel disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan sebesar 84,4% sedangkan sisanya 15,6% dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel lain yang menurut Astadi Pangarso dan 

Intan Susanti, selain disiplin kerja dan kompensasi faktor kinerja  

juga dipengaruhi oleh motivasi, kepemimpinan, lingkungan kerja, 

budaya kerja, komunikasi, komitmen, jabatan, kualitas kehidupan 

kerja, pelatihan dan kepuasan kerja yang tidak termasuk dalam 

cakupan penelitian ini. 
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5. Uji Hipotesis 

a. Uji t (Uji Parsial) 

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji 

bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara 

sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan 

dengan mambandingkan thitung dengan ttabel atau dengan melihat 

kolom signifikansi pada masing-masing thitung. 

Untuk pengambilan kesimpulannya dinyatakan dengan 

melihat signifikansi dan membandingkan dengan taraf kesalahan 

(signifikansi) yang dipakai yakni jika nilai probabilitas < nilai 

alpha (𝛼 = 0,05), maka variabel bebas berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. 

                                Tabel 4.20 

                                                               Hasil Uji t (Parsial) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,847 2,901  1,671 ,456 

Disiplin (x1) ,785 ,069 ,860 11,449 ,000 

Kompensa

si (x2) 

,358 ,059 ,164 2,181 ,037 

c. Dependent Variable: Kinerja (y) 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan pada tabel 4.20 hasil uji t diatas, untuk 

mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel 
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independen secara parsial terhadap variabel dependen adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan marketing di 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

H0:  Displin kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan marketing di BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun 

H1:   Displin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan marketing di BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun 

Berdasarkan tabel 4.20 hasil uji t diatas diperoleh nilai 

signifikansi disiplin kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 

0,000 atau 0% itu berarti probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 (0% 

< 5%) sehingga secara empiris H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan marketing di BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun.  

2. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan marketing di 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

H0:   Kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap  

kinerja karyawan marketing di BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun 
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H2:    Kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan marketing di BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun 

Berdasarkan tabel 4.20 hasil uji t diatas diperoleh nilai 

signifikansi kompensasi sebesar 0,037 atau 3,7%. Hal ini 

berarti probabilitas sebesar 0,037 < 0,05 (3,7% < 5%) sehingga 

secara empiris H0 ditolak dan H2 diterima. Artinya variabel 

kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan marketing di BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun. 

b. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model/uji anova, 

yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh 

semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel 

terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita 

buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. 

Untuk melihat pengaruh yang terjadi dilakukan dengan 

membandingkan signifikansi dengan nilai tingkat kepercayaan 

0,05. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari derajat kepercayaan 

(sig < 0,05), berarti variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 
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Tabel 4.21 

Hasil Uji F (Simultan) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 172,230 2 86,115 81,162 ,000b 

Residual 31,831 30 1,061   

Total 204,061 32    

a. Dependent Variable: Kinerja (y) 

b. Predictors: (Constant), Kompensasi (x2), Disiplin (x1) 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

1. Pengaruh disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

H0:  Displin kerja dan kompensasi secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

H3: Displin kerja dan kompensasi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

Berdasarkan tabel 4.21 hasil uji F diatas diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti probabilitas 0,000 

lebih kecil dari 0,05 (0,000 > 0,05) atau dengan kata lain 

secara empiris menolak H0 dan menerima H3 yang menyatakan 

bahwa disiplin kerja dan kompensasi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

marketing di BRI SyarIah Kantor Cabang Madiun. 
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D. Pembahasan 

Berdasarkan penelitian tentang “Pengaruh Disiplin Kerja dan 

Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Kinerja Karyawan 

Marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun)” diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan marketing di BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.19 

diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,919 atau 91,9% yang 

berarti bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara disiplin 

kerja (X1) dan kompensasi (X2) terhadap kinerja karyawan (Y). 

Sedangkan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,844 atau 84,4% 

artinya bahwa kontribusi variabel disiplin kerja dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan sebesar 84,4% sedangkan sisanya 15,6% 

dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

Hasil penelitian ini termasuk mempunyai pengaruh yang cukup kuat 

dengan nilai R2 hampir mendekati angka 1. Faktor kinerja tidak hanya 

dipengaruhi oleh disiplin kerja dan kompensasi karena menurut Astadi 

Pangarso dan Intan Susanti, selain disiplin kerja dan kompensasi faktor 

kinerja  juga dipengaruhi oleh motivasi, kepemimpinan, lingkungan 

kerja, budaya kerja, komunikasi, komitmen, jabatan, kualitas 

kehidupan kerja, pelatihan dan kepuasan kerja.  
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Dari hasil regresi berganda pada tabel 4.18 diperoleh nilai 

koefisien regresi disiplin kerja (X1) sebesar 0,785 atau 78,5% bernilai 

positif menunjukkan hubungan yang searah antara disiplin kerja dan 

kinerja karyawan. Hal ini dapat diartikan bahwa jika disiplin kerja 

(X1) ditingkatkan sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan), 

maka kinerja karyawan akan meningkat. Dan untuk uji t pada tabel 

4.20 diperoleh nilai signifikansi disiplin kerja sebesar 0,000 atau 0%. 

Hal ini berarti signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 (0% < 5%) sehingga 

secara empiris H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya bahwa variabel 

disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun.  

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Dian Lestari dengan judul “Pengaruh Rekrutmen, 

Motivasi, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus 

pada BRI Syariah KC Solo Veteran)”. Berdasarkan hasil uji ttest 

diperoleh nilai thitung sebesar 4,111 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal 

ini menunjukkan nilai thitung lebih besar dari ttabel 1,695 dan nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 

diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel disiplin kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan BRI 

Syariah KC Solo Veteran. 

Selain itu penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan 

M. Syamsul Ma’arif dan Lindawati Kartika yang menyatakan bahwa 
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kinerja karyawan dipengaruhi oleh disiplin kerja. Oleh karena itu, 

semakin tinggi disiplin kerja seseorang akan semakin tinggi juga 

kinerja orang tersebut. 

 Menurut Robert E. Quin Cs, disiplin meliputi ketaatan dan 

hormat terhadap perjanjian yang dibuat antara perusahaan dan 

karyawan. Disiplin juga berkaitan erat dengan sanksi yang perlu 

dijatuhkan kepada pihak yang melanggar. Dalam hal seorang 

karyawan melanggar peraturan yang berlaku dalam organisasi 

perusahaan, maka karyawan bersangkutan harus sanggup menerima 

hukuman yang telah disepakati. Masalah disiplin para peserta 

organisasi baik dia atasan (superordinate) maupun bawahan  

(subordinate)  akan memberi corak terhadap kinerja organisasi. 

Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, 

disamping itu disiplin juga bermanfaat untuk mendidik karyawan 

dalam mematuhi peraturan, prosedur, serta kebijakan yang ada 

sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik. 

2. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan marketing di BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.19 

diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,919 atau 91,9% yang 

berarti bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara disiplin 

kerja (X1) dan kompensasi (X2) terhadap kinerja karyawan (Y). 

Sedangkan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,844 atau 84,4% 
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artinya bahwa kontribusi variabel disiplin kerja dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan sebesar 84,4% sedangkan sisanya 15,6% 

dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

Hasil penelitian ini termasuk mempunyai pengaruh yang cukup kuat 

dengan nilai R2 hampir mendekati angka 1. Faktor kinerja tidak hanya 

dipengaruhi oleh disiplin kerja dan kompensasi karena menurut Astadi 

Pangarso dan Intan Susanti, selain disiplin kerja dan kompensasi faktor 

kinerja  juga dipengaruhi oleh motivasi, kepemimpinan, lingkungan 

kerja, budaya kerja, komunikasi, komitmen, jabatan, kualitas 

kehidupan kerja, pelatihan dan kepuasan kerja.  

Dari hasil regresi berganda pada tabel 4.18 diperoleh nilai 

koefisien regresi kompensasi (X2) sebesar 0,358 atau 35,8% bernilai 

positif menunjukkan bahwa hubungan yang searah antara kompensasi 

terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat diartikan bahwa jika 

kompensasi (X2) ditingkatkan sedangkan variabel lain adalah tetap 

(konstan), maka kinerja karyawan akan meningkat. Dan untuk uji t 

pada tabel 4.20 diperoleh nilai signifikansi kompensasi (X2) sebesar 

0,037. Hal ini berarti signifikansi sebesar 0,037 < 0,05 (3,7% < 5%) 

sehingga secara empiris H0 ditolak dan H2 diterima. Artinya bahwa 

variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Nita Fitriani dengan judul “Pengaruh Kompensasi 
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dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Perbankan Syariah 

(Studi Kasus di Bank Syariah Bukopin Cabang Melawai)”. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 3,163 dengan nilai 

signifikansi 0,003. Hal ini menunjukkan nilai thitung lebih besar dari 

ttabel 2,021 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian 

H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan Bank Syariah Bukopin Cabang Melawai. 

Selain itu penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan 

Sri Larasati, bahwa Pemberian kompensasi sangat penting bagi 

organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia. Salah satu 

aspek yang dapat membentuk kepuasan kerja adalah kompensasi 

dimana secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tinggi 

rendahnya kinerja karyawan. Oleh karena itu kompensasi sudah 

semestinya mendapat perhatian khusus dari pihak manajemen dan 

kinerja karyawan diharapkan akan terus meningkat. 

Menurut Andrew E. Sikula, bahwa kompensasi merupakan 

sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding. Dalam 

kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang 

diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan 

mereka. 
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3. Pengaruh disiplin kerja dan kompensasi secara bersama-sama terhadap 

kinerja karyawan marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.19 

diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,919 atau 91,9% yang 

berarti bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara disiplin 

kerja (X1) dan kompensasi (X2) terhadap kinerja karyawan (Y). 

Sedangkan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,844 atau 84,4% 

artinya bahwa kontribusi variabel disiplin kerja dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan sebesar 84,4% sedangkan sisanya 15,6% 

dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

Hasil penelitian ini termasuk mempunyai pengaruh yang cukup kuat 

dengan nilai R2 hampir mendekati angka 1. Faktor kinerja tidak hanya 

dipengaruhi oleh disiplin kerja dan kompensasi karena menurut Astadi 

Pangarso dan Intan Susanti, selain disiplin kerja dan kompensasi faktor 

kinerja  juga dipengaruhi oleh motivasi, kepemimpinan, lingkungan 

kerja, budaya kerja, komunikasi, komitmen, jabatan, kualitas 

kehidupan kerja, pelatihan dan kepuasan kerja.  

Berdasarkan pada tabel 4.21 nilai probabilitas atau signifikansi 

adalah 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5% 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier diestimassi 

layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh disiplin kerja dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan marketing di BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun. 
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Berdasarkan tabel 4.21 hasil uji F diatas diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti probabilitas 0,000 lebih kecil 

dari 0,05 (0,000 > 0,05) atau dengan kata lain secara empiris menolak 

H0 dan menerima H3 yang menyatakan bahwa disiplin kerja dan 

kompensasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan marketing di BRI SyarIah Kantor Cabang Madiun. 

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan Intan Lautia yang berjudul “Pengaruh Lingkungan 

Kerja, Disiplin Kerja, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan 

(Studi pada Sales Promotion Girl/Man Kalbe Nutritionals Cabang 

Surakarta)”. Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung lebih besar dari 

Ftabel (130.151 > 2,761) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(0,000 > 0,05). Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima maka 

dapat disimpulkan lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kompensasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Sales 

Promotion Girl/Man Kalbe Nutritionals Cabang Surakarta. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap 

pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000  < 0,05 (0% 

> 5%) sehingga secara empiris H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya 

bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

2. Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,037  < 0,05 

(3,7% > 5%) sehingga secara empiris H0 ditolak dan H2 diterima. 

Artinya bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 
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3. Disiplin kerja dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan marketing di BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 (0% < 5%). Sehingga secara empiris 

H0 ditolak dan H3 diterima. Artinya bahwa disiplin kerja dan 

kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

marketing di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun.  

 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan, maka untuk 

meningkatkan kinerja karyawan marketing di BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun dan untuk penelitian masa yang akan datang diajukan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahan 

a. Disarankan agar BRI Syariah Kantor Cabang Madiun lebih 

meningkatkan tingkat disiplin kerja. Pimpinan sebaiknya perlu 

mengawasi, menegakkan peraturan yang telah disepakati bersama, 

dan memberikan sanksi yang tegas untuk para karyawan agar lebih 

disiplin, rajin, dan efektif dalam menggunakan waktu kerjanya. 

Sehingga dengan disiplin kerja yang tinggi diharapkan akan 

mampu meningkatkan kinerja karyawan dan apa yang menjadi 

tujuan perusahaan dapat tercapai. 
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b. Sistem kompensasi yang efektif merupakan bagian penting dari 

manajemen sumber daya manusia karena membantu menarik dan 

mempertahankan karyawan yang berbakat. Insentif/bonus yang 

diberikan perusahaan kepada karyawan yang berprestasi 

diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan mendorong 

karyawan lainnya untuk berprestasi. 

2. Bagi Penelitian Mendatang 

Meskipun penelitian ini telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, 

namun terdapat keterbatasan yang tidak dapat dihindari. Kepada 

peneliti mendatang yang berkeinginan akan melakukan penelitian 

dengan topik yang sama, maka perluasan penelitian yang disarankan 

antara lain adalalah:  

a. Kelemahan dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan dua 

variabel bebas yaitu disiplin kerja dan kompensasi. Untuk 

penelitian mendatang diharapkan untuk menambah variabel lain 

yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan, seperti: lingkungan 

kerja, budaya organisasi, stress kerja, komunikasi organisasi, dan 

sebagainya. 

b. Penyempurnaan untuk indikator pertanyaan dalam kuesioner dan 

disesuaikan dengan kondisi yang ada pada objek penelitian, 

sehingga dapat menggambarkan maksud dan tujuan penelitian 

selanjutnya.  
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c. Keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga mengakibatkan penelitian 

ini hanya dilakukan disatu perusahaan saja. Untuk mendapatkan 

hasil yang lebih variatif dan memberikan gambaran yang lebih 

spesifik mengenai kinerja karyawan, disarankan kepada peneliti 

mendatang untuk melakukan penelitian dengan sampel yang lebih 

besar. 
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