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“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan;  

jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan;  

tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.” 

(James Thurber) 
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ABSTRAK 

 

 

WELISON W. KOGOYA, NIM. 1421103655, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “ PENGARUH UPAH 

DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN TOKO 

AMIGO KLATEN”   

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) menguji pengaruh upah terhadap 

kinerja karyawan Toko Amigo Klaten, 2) menguji pengaruh disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan Toko Amigo Klaten, 3) menguji pengaruh pengaruh 

upah dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Toko Amigo Klaten. 

Sampel diambil dari 42 orang karyawan Toko Amigo Klaten.Variabel 

dalam penelitian ini adalah variabel bebas yaitu upah  (X1) dan disiplin kerja (X2) 

serta variabel terikat (Y) yaitu kinerja karyawan. Teknik analisis data dengan 

regresi linier berganda. 

Dari hasil uji t diperoleh nilai t hitung untuk X1, t hitung = 3,489 yang 

lebih besar dari t tabel 2,021 untuk N = 42 maka kesimpulanya hipotesis diterima 

atau terbukti kebenarannya untuk variabel upah (X1). Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara upah terhadap kinerja 

karyawan. Sedangkan Nilai t hitung untuk X2 = 2,495 yang lebih besar dari t tabel 

2,021 untuk N = 42 maka kesimpulanya hipotesis diterima dan terbukti 

kebenarannya untuk variabel disiplin kerja (X2), sehingga dapat dinyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan. Uji simultan dilakukan dengan menggunakan uji F. Dari perhitungan 

didapatkan hasil bahwa F hitung = 9,622 dan F tabel = 3,24 maka Ho ditolak dan 

ada hubungan signifikan antara variabel upah dan disiplin kerja secara bersama-

sama terhadap kinerja karyawan Toko Amigo Klaten.   

 

 

 

Kata kunci : upah, disiplin kerja, kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah langkah-langkah 

perencanaan, penarikan, seleksi pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan 

sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun 

organisasional. Oleh karena itu keberhasilan pengelolaan perusahaan sangat 

ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia tersebut. Akan 

tetapi, keberadaan sumber daya manusia yang hebat dan unggul malah akan 

menjadi bumerang bagi perusahaan jika tidak disertai perencanaan dan 

pengendalian sumber daya manusia itu sendiri. Kesalahan dalam manajemen 

sumber daya manusia sangat berpotensi mengganggu jalannya perusahaan yang 

dapat merugikan perusahaan. 

Perusahaan baik yang bergerak dalam bidang produksi maupun jasa 

berkembang atau tidaknya perusahaan tergantung pada kinerja karyawannya, 

karena dengan kinerja yang baik akan dapat meningkatkan keuntungan 

perusahaan. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, 

diantaranya kedisiplinan kerja dan motivasi kerja. Salah satu hal yang 

memotivasi karyawan dalam bekerja adalah upah. Perusahaan apapun 

bentuknya baik yang bergerak dibidang produk ataupun jasa akan berupaya 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan ini sangat bergantung pada 

sumber daya manusianya. Karyawan akan lebih produktif jika dia memiliki 

motivasi dalam bekerja serta kedisiplinan yang tinggi dalam bekerja. 
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Upah dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi karyawan untuk 

meningkatkan prestasi kerja mereka dan merangsang karyawan untuk berperan 

aktif dalam peran pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu upah merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Upah merupakan suatu 

penerimaan sebagai suatu imbalan dan pemberian jasa kepada penerima jasa. 

Untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan yang berfungsi 

sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan 

produksi yang dinyatakan atau dinilai dalam uang yang ditetapkan menurut 

suatu persetujuan undang- undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar 

suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja (Heidjarahman 

dan Husnan, 1997 : 61 ).  

Perusahaan perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap keberadaan 

karyawan agar loyalitas karyawan terhadap perusahaan juga tinggi. Perusahaan 

sebaiknya juga perlu mengetahui latar belakang penyebab penurunnya kinerja 

karyawan, salah satunya adalah masalah upah karyawan. Dalam pemberian 

upah, perusahaan harus memperhatikan prinsip keadilan dan kelayakan. Dalam 

pemberian upah perlu diperhatikan apakah upah tersebut telah mencukupi 

kebutuhan minimal, selain itu faktor upah dan gaji ikut mempengaruhi baik 

tidaknya kinerja karyawan. Upah yang diberikan oleh perusahaan haruslah 

sesuai dengan standar yang diberikan oleh pemerintah. Di samping itu hak-hak 

karyawan seperti pemberian bonus bagi karyawan yang kinerjanya baik serta 

pemberian uang lembur juga harus diperhatikan oleh perusahaan. Hal ini 

dimaksudkan agar karyawan termotivasi dan loyal terhadap perusahaan. Jika  

termotivasi maka kinerjanya juga meningkat yang akan sangat menguntungkan 

perusahan. 
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Disiplin kerja adalah ketaatan dan kepatuhan seseorang karyawan 

terhadap semua peraturan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan, serta bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Disiplin kerja 

yang baik mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah 

diberikan kepada seseorang tersebut. Adanya disiplin kerja diharapkan dapat 

menjaga mekanisme kerja yang  selaras dan harmonis karena  antara masing-

masing  karyawan  memahami  akan  hak  dan  kewajiban  berupa  tugas  yang 

harus dilaksanakan dengan baik. 

Mekanisme kerja yang lancar akan mendorong seseorang berkonsentrasi 

sehingga dapat mencapai hasil kerja yang sesuai dengan yang diharapkan.  

Karyawan yang taat peraturan serta prosedur kerja yang telah ditetapkan, 

cenderung memanfaatkan kemampuan baik fisik maupun mental secara  

maksimal, hal ini berarti akan berdampak pada  kinerjanya yang semakin tinggi 

atau dapat dikatakan terdapat pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Melihat sangat pentingnya peranan tenaga kerja/karyawan sebagai sumber 

daya manusia dalam proses produksi sehingga diharapkan karyawan akan dapat 

bekerja lebih produktif dan profesional dengan didorong oleh rasa aman dalam 

melakukan segala aktivitasnya. Untuk itu perlu diperhatikan ketentuan-

ketentuan yang berkenaan dengan keberadaan sumber daya manusia sebagai 

pekerja dalam perusahaan yang sedikit banyak menentukan tercapai tidaknya 

tujuan perusahaan.  

Perusahaan perlu mengetahui bahwa tenaga kerja memerlukan 

penghargaan serta diakui keberadaannya, juga prestasi kerja yang mereka 

ciptakan dan harga diri yang mereka miliki karena sumber daya manusia bukan 
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mesin yang siap pakai. Salah satu cara memberikan penghargaan terhadap 

prestasi kerja karyawan yaitu dengan melalui upah. Upah merupakan masalah 

yang menarik dan penting bagi perusahaan, karena upah mempunyai pengaruh 

yang sangat besar terhadap pekerja. Apabila upah yang diberikan oleh 

perusahaan dirasa sudah sesuai dengan jasa atau pengorbanan yang diberikan 

maka karyawan akan tetap bekerja dan lebih giat dalam bekerja sehingga 

produktivitas kerjanya meningkat. 

 Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penelitian yang akan disajikan 

dalam skripsi ini berjudul ”PENGARUH UPAH DAN DISIPLIN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN TOKO AMIGO KLATEN.” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul  

1. Alasan Subjektif 

Tertarik meneliti di bidang manajemen sumber daya manusia di Toko 

Amigo Klaten yang mencakup tentang pengaruh upah dan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan.  

2. Alasan Objektif 

Penulis mengambil judul tentang kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh 

upah dan disiplin kerja ini untuk  penelitian, menambah wawasan dan 

pengetahuan.  
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C. Penegasan Judul 

1. Upah 

Upah  adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan 

bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa 

yang telah atau akan dilakukan (Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015). 

2. Disiplin kerja 

Disiplin kerja adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan 

peraturan dari organisasi baik tertulis maupun yang tidak tertulis 

(Suryabrata, 2003:89). 

3. Kinerja  

Kinerja adalah suatu keseluruhan kemampuan seseorang untuk bekerja 

sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal dan 

berbagai sasaran yang telah diciptakan dengan pengorbanan yang secara 

rasio lebih kecil dibandingkan dengan hasil yang dicapai (Sondang, 1995: 

227). 

 

D. Pembatasan Masalah 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membatasi permasalahan pada 

masalah – masalah berikut ini : 

1. Pemberian upah meliputi insentif, tunjangan, bonus dan penghargaan. 
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2. Disiplin kerja yang meliputi pelayanan, ketepatan waktu, sikap dan perilaku 

serta tanggung jawab.  

3. Kinerja karyawan yang meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, kehadiran, 

dan kemampuan bekerja sama. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh upah terhadap kinerja karyawan Toko Amigo 

Klaten? 

2. Bagaimanakah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Toko 

Amigo Klaten? 

3. Bagaimanakah pengaruh upah dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

Toko Amigo Klaten? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh upah terhadap kinerja karyawan Toko Amigo 

Klaten. 

2. Untuk menguji pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Toko 

Amigo Klaten. 

3. Untuk menguji pengaruh pengaruh upah dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan Toko Amigo Klaten. 
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G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ketrampilan, keahlian dan 

pengetahuan selama masa perkuliahan terutama tentang manajemen sumber 

daya manusia. 

2. Bagi Toko Amigo 

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses penentuan kebijakan berikutnya 

dalam pelaksanaan dan penetapan upah serta masalah disiplin kerja 

karyawan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

3. Bagi  pihak lain 

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan sebagai salah satu parameter yang 

dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian sesuai 

dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen sumber 

daya manusia, tinjauan tentang upah, disiplin kerja, kinerja, hipotesis dan 

penelitian terdahulu. 
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BAB III. Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian, dan 

penjelasan tentang objek penelitian 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil analisis yang 

dicari penyelesaiannya 

BAB V. Simpulan dan saran, berisi tentang simpulan dan saran diajukan 

dalam hasil akhir penelitian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka penulis  mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari perhitungan dengan rumus koefisien korelasi diperoleh rx1y = 0,483 

dan rx2y = 0,367. Selanjutnya hasil tersebut dikonsultasikan dengan   r tabel 

dengan N = 42 pada signifikansi 5% adalah 0,304. Jadi r hitung > r tabel 

untuk X1 (0,483 > 0,304). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang positif 

antara upah terhadap kinerja karyawan. Sedangkan untuk variabel disiplin 

kerja (X2), r hitung > r tabel (0,367 > 0,304) yang berarti terdapat pengaruh 

yang positif antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.  

2. Dari perhitungan diperoleh koefisien determinasi sebesar 33,06%. Hal ini 

berarti 33,06% kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh variabel upah dan 

sisiplin kerja. Sedangkan sisanya sebesar 66,94% kinerja karyawan Toko 

Amigo Klaten dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

3. Dari perhitungan uji t dapat diketahui Untuk X1, t hitung = 3,489 yang lebih 

besar dari t tabel 2,021 untuk N = 42 maka kesimpulanya hipotesis diterima 

atau terbukti kebenarannya untuk variabel upah (X1). Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara upah 

terhadap kinerja karyawan. Sedangkan Nilai t hitung untuk X2 = 2,495 yang 

lebih besar dari t tabel 2,021 untuk N = 42 maka kesimpulanya hipotesis 

diterima dan terbukti kebenarannya untuk variabel disiplin kerja (X2), 

60 
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sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 

4. Dari perhitungan didapatkan hasil bahwa F hitung = 9,622 dan F tabel = 

3,24 maka Ho ditolak dan ada hubungan signifikan antara variabel upah dan 

disiplin kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan Toko Amigo 

Klaten. 

 

B. Saran-saran 

1. Manajemen Toko seharusnya memberikan upah yang sesuai dengan UMR 

yang telah dituskan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan 

akan meningkatkan kinerja karyawannya. 

2. Pimpinan hendaknya terus memantau efektifitas dari penerapan 

kedisiplinan kerja yang tinggi yang telah diterapkan sehingga tidak sampai 

menimbulkan masalah dalam proses pengelolaan organisasi. 

3. Setiap pegawai hendaknya memahami dan menyadari arti pentingnya 

kedisiplinan untuk pencapaian tujuan bersama dalam suatu organisasi. 
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