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MOTTO 

 

 

Motivasi diri adalah bahan bakar bagi kehidupan. 
 

Percaya diri adalah gas penggerak kehidupan. Tahu diri adalah rem 
yang mengendalikan (Solikhin Abu Izzuddin) 

 

Pemenang adalah orang yang menemukan tujuan, bergerak dan 
bergegas untuk membuatnya tercapai 

 
Siapa saja bisa berhasil dilaut yang tenang tetapi 
kemenangan diatas badailah yang mendapatkan 

kehormatan yang sesungguhnya 
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ABSTRAK 

 

Nama: WACHID PRIAMBODO , NIM: 1521103776, Skripsi dengan judul: 

“PENGARUH KOMPENSASI, KEDISIPLINAN KERJA DAN KEPEMIMPINAN 

TERHADAK KINERJA PEGAWAI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 

RUANG KABUPATEN KLATEN”, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, 

Universitas Widya Dharma Klaten 2019. 

 
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis dan menguji seberapa signifikan 

pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Klaten, 2) untuk menganalisis dan menguji seberapa signifikan pengaruh 
kedisiplinan kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang 
Kabupaten Klaten, 3) untuk menganalisis dan menguji seberapa signifikan pengaruh 
kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 
Klaten, 4) menganalisis dan menguji seberapa signifikan pengaruh kompensasi, kedisiplinan 
kerja dan kepemimpinan secara simultan terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang Kabupaten Klaten.  

Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara dan observasi. Sampel dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 40 orang pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang 
Kabupaten Klaten. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas : kompensasi (X1), 
kedisiplinan kerja (X2) dan kepemimpinan (X3) serta variabel terikat (Y) : kinerja pegawai. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program 
SPSS.  

Dari hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara sendiri-
sendiri antara kompensasi, kedisiplinan kerja dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai 
Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Klaten karena t hitung 
kompensasi = 2,067, kedisiplinan kerja = 3,005 dan kepemimpinan = 4,071 yang semuanya di 
lebih besar dari t tabel 0, 021. Sedangkan dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara kompensasi, kedisiplinan kerja dan kepemimpinan terhadap 
kinerja pegawai Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang  Kabupaten Klaten secara 
bersama-sama, karena nilai F hitung = 16,862 > F tabel 2,87. 
 
 
 
 
Kata kunci: kompensasi, kedisiplinan kerja, kepemimpinan, kinerja 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Sumber daya manusia merupakan elemen yang paling strategis dalam 

organisasi. Hal tersebut harus diakui dan diterima manajemen karena 

peningkatan produktivitas kerja hanya mungkin dilakukan oleh manusia. 

Sebaliknya, sumber daya manusia pula yang dapat menjadi penyebab 

terjadinya pemborosan dan inefisiensi dalam berbagai bentuknya. Karena itu 

memberikan perhatian kepada unsur manusia merupakan salah satu tuntutan 

dalam keseluruhan upaya peningkatan produktivitas kerja (Sutrisno, 2012: 

100). 

 
Keberhasilan  suatu  organisasi  sangat  erat  kaitannya  dengan  kualitas 

kinerja   para   anggotanya,   sehingga   organisasi   dituntut   untuk   selalu 

mengembangkan  dan  meningkatkan  kinerja  dari  para  anggotanya.  Kinerja 

berarti  hasil  kerja  yang  dapat  ditampilkan  atau  penampilan  kerja  seorang 

karyawan. Dengan demikian kinerja seorang karyawan dapat diukur dari hasil 

kerja,  hasil  tugas,  atau  hasil  kegiatan  dalam  kurun  waktu  tertentu 

(Notoatmodjo, 2009: 124). Kinerja karyawan yang tinggi akan mendukung 

produktivitas  organisasi,  sehingga  sudah  seharusnya  pimpinan  organisasi 

senantiasa  memperhatikan  peningkatan  kinerja  anggotanya  demi  kemajuan 

organisasi. Begitu   pula   halnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Kabupaten Klaten, kinerja karyawan merupakan hal yang penting. Namun 

untuk mencapai kinerja   yang tinggi dari setiap pegawai bukanlah merupakan 

hal yang mudah  karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya,                                                       
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di antaranya adalah motivasi, disiplin kerja dan sikap pimpinan. 

 
Salah satu bentuk motivasi yang diberikan instansi adalah pemberian 

kompensasi. Sebagai manusia, setiap pegawai memiliki kebutuhan yang 

berbeda satu sama lain, walaupun demikian mereka memiliki kebutuhan-

kebutuhan dasar yang sama yaitu kebutuhan physiologis, egoistik dan sosial. 

Kebutuhan physiologis menyangkut kebutuhan yang terpuaskan karena 

memperoleh penghargaan, pengakuan, status dalam pergaulan masyarakat, 

sedangkan kebutuhan egoistik menyangkut keinginan manusia untuk dapat 

mencapai posisi tertentu. 

 
Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan 

menimbulkan ketegangan-ketegangan yang pada akhirnya akan diikuti dengan 

kekecewaan. Oleh karena itu apabila intansi mengharapkan sumber daya 

manusia yang dimilikinya memberikan kontribusi yang maksimal, maka 

sudah selayaknya intansi memperhatikan apa yang dibutuhkan pegawai dan 

berusaha untuk sedapat mungkin memenuhi kebutuhan tersebut, baik dalam 

bentuk kompensasi materi atau dengan memenuhi egoistik dari pegawainya 

dalam bentuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan kariernya dalam 

organisasi. 

 
Begitu pula halnya dengan pengaruh dari disiplin kerja Disiplin kerja 

mempunyai pengaruh yang penting karena disiplin mengacu kepada ketertiban 

atau keteraturan. Disiplin kerja dapat mempengaruhi kinerja pegawai karena 

dengan adanya disiplin kerja maka tujuan yang telah ditentukan dan disepakati 

oleh para anggota organisasi atau kelompok itu akan dapat dicapai.
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Untuk itu semua pegawai harus menegakkan setiap aturan dan hukum yang 

berlaku di lingkungan kerjanya. 

 
Disiplin kerja adalah ketaatan dan kepatuhan seorang pegawai terhadap 

semua peraturan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh instansi, serta 

bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Disiplin kerja merupakan salah 

satu aspek yang memainkan peranan penting dalam meningkatkan kinerja 

karyawan. Disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan para manajer 

untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah 

suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan 

kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma 

sosial yang berlaku. 

 
Penerapan disiplin kerja ini bermanfaat dalam mendidik para karyawan 

untuk mematuhi dan mentaati peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang 

ada di perusahaan. Sehingga, disiplin kerja sangat penting untuk ditegakkan 

dalam perusahaan agar para karyawan dalam bekerja sesuai dengan peraturan 

yang ada di perusahaan. 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 pegawai 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. 

Pegawai yang taat peraturan serta prosedur kerja yang telah ditetapkan,
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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. 

Kesadaran pegawai untuk menegakkan peraturan merupakan dasar bagi 

pegawai untuk memudahkan beraktivitas sesuai dengan peran, tugas dan 

kewajibannya masing-masing. Tanpa ketertiban dan keteraturan dalam 

bekerja, pegawai akan menghadapi berbagai kesulitan dalam menjalankan 

pekerjaannya. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Klaten masih memiliki disiplin yang secara umum terkesan masih kurang. 

Kondisi ini dapat dilihat dari masih adanya pegawai yang terlambat masuk 

kerja. Jika keterlambatan pegawai masuk kerja semakin tinggi dan kondisi 

seperti ini dibiarkan terus terjadi maka dapat mempengaruhi produktivitas 

kerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten  Klaten 

dalam melaksanakan tugasnya. 

 
Faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah kepemimpinan. 

Dalam suatu organisasi faktor kepemimpinan memegang peranan yang 

penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan mengarahkan 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sekaligus merupakan tugas yang tidak 

mudah. Tidak mudah karena harus memahami setiap perilaku bawahan yang 

berbeda-beda. Bawahan dipengaruhi sedemikian rupa sehingga bisa 

memberikan pengabdian dan partisipasinya kepada organisasi secara efektif 

dan  efisien. Kepemimpinan  seseorang  akan  mewarnai  pola  kerja serta cara 
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mengakomodasi seluruh fungsi yang ada dalam mendukung terwujudnya 

tujuan organisasi. Kepemimpinan juga bisa diartikan suatu cara yang 

ditempuh seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku bawahan, agar 

mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan 

organisasi (Hasibuan, 2001: 167). Kepemimpinan sangat penting dalam 

menjalankan roda organisasi. Dengan kata lain, bahwa sukses tidaknya usaha 

pencapaian tujuan organisasi ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. 

 
Seorang pemimpin dalam strata apapun mempunyai ciri khas dalam 

memimpin atau gaya kepemimpinan. Setiap pemimpin memiliki perilaku 

kepemimpinan yang berbeda yang disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya 

kepemimpinan yang baik dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan 

dan memberikan motivasi pada karyawan. Pemimpin yang baik tidak akan ada 

tanpa bawahan yang baik, begitu pula sebaliknya. Antara pimpinan dan 

bawahan saling membutuhkan untuk bersinergi menjadikan perusahaan lebih 

maju. 

 
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut mengenai :”PENGARUH KOMPENSASI, KEDISIPLINAN KERJA 

DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS 

PEKERJAAN UMUM  DAN TATA RUANG KABUPATEN KLATEN”. 

 

 

B.  Alasan Pemilihan Judul 

 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa alasan dalam 

mengambil judul diatas antara lain : 
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1. Alasan Objektif 

 

a. Salah satu upaya yang dapat ditempuh perusahaan untuk dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya adalah pemberian 

kompensasi karena kepuasan kompensasi dapat mempengaruhi 

perilaku karyawan untuk bekerja lebih bersemangat dan memacu 

tingginya kinerja 

 
b. Dengan kedisiplinan kerja diharapkan dapat menjaga mekanisme kerja 

yang selaras dan harmonis karena antara masing-masing pegawai 

memahami akan hak dan kewajiban berupa tugas yang harus 

dilaksanakan dengan baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 

kinerjanya. 

 
c. Keberhasilan dan kegagalan sebuah perusahaan di pengaruhi oleh 

seorang pemimpin, kepemimpinan yang efektif memberi dampak 

kemajuan pada perusahaan. Baik dan buruknya cara seseorang 

memimpin dapat mempengaruhi kinerja karyawan baik secara 

langsung maupun tidak langsung 

 
2. Alasan Subjektif 

 

Peneliti tertarik meneliti masalah kompensasi, kedisiplinan kerja dan 

kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai di Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Klaten. 
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C. Penegasan Judul 

 

Berdasarkan judul yang penulis sampaikan dalam penulisan ini, maka 

perlu penulis tegaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitian. 

 
1. Kompensasi 

 
Kompensasi  adalah  pengaturan   keseluruhan  pemberian  balas  jasa  bagi 

 
“employers”  maupun  “employees”   baik  yang   langsung   berupa   uang 

 
(finansial) maupun yang tidak langsung berupa uang (nonfinansial). 

(Martoyo, 2000:126) 

 
2. Kedisiplinan 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. Kepemimpinan 

 
Bentuk dominasi didasari kemampuan pribadi yang sanggup mendorong 

atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan oleh 

kelompok dan keahlian khusus yang tepat (Nawawi, 2005 : 49) 

 
4. Kinerja 

 
Kinerja adalah perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya 

dalam perusahaan (Rivai, 2004: 309). 

 
D. Variabel Penelitian 

 

1. Variabel bebas 

 

Sesuai dengan judul permasalahan dalam penelitian ini maka sebagai 

variable  bebas   adalah  kompensasi (X1),   kedisiplinan   kerja  (X2)   dan 
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kepemimpinan (X3). Berikut adalah indikator-indikator dalam variabel 

bebas : 
 

a. Kompensasi (X1), indikatornya : gaji pokok, insentif, tunjangan, dan 

fasilitas. 

b. Kedisiplinan kerja (X2), indikatornya : ketaatan penggunaan waktu, 

ketaatan menjalankan tugas dan perintah, ketaatan dalam menggunakan 

fasilitas kerja, ketaatan dalam mengikuti petunjuk cara kerja. 

 

c. Kepemimpinan(X3), indikatornya : memberi petunjuk kerja, 

mengkoordinasi karyawan, menyelesaikan masalah, memberi rasa aman. 

2. Variabel terikat 

 
Adapun yang menjadi variabel terikat adalah kinerja pegawai (Y), dengan 

indikator : kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, efektivitas, bersikap etis. 

 

E.  Pembatasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Kompensasi dibatasi pada pemberian tunjangan, pemberian bonus dan 

pemberian penghargaan. 

 
2. Kedisiplinan kerja dibatasi pada kehadiran, ketaatan pada peraturan dan 

ketaatan pada standar kerja. 

 
3. Kepemimpinan dibatasi pada bagaimana gaya kepemimpinan atasan dan 

perlakuan atasan pada bawahannya. 

 

F. Perumusan Permasalahan 

 

Dari pembatasan masalah yang telah dijelaskan diatas maka masalah 

yang diteliti dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Klaten? 

 
2. Bagaimana pengaruh kedisiplinan kerja terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Klaten? 

 
3. Bagaimana kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang  Kabupaten Klaten? 

 
4. Bagaimana pengaruh kompensasi, kedisiplinan kerja dan kepemimpinan 

secara simultan terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang Kabupaten Klaten? 

 
 

G. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini diharapkan agar dalam melaksanakan penelitian 

penulis tidak kehilangan arah dan hasil yang dicapai benar-benar bermanfaat 

sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah : 

 
1. Untuk menganalisis dan menguji seberapa signifikan pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang Kabupaten Klaten. 

 
2. Untuk menganalisis dan menguji seberapa signifikan pengaruh 

kedisiplinan kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang  Kabupaten Klaten. 

 
3. Untuk menganalisis dan menguji seberapa signifikan pengaruh 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang Kabupaten Klaten. 
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4. Untuk menganalisis dan menguji seberapa signifikan pengaruh 

kompensasi, kedisiplinan kerja dan kepemimpinan secara simultan 

terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Kabupaten Klaten. 

 

 

H. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya: 

 
1. Bagi Penulis 

 

Dapat menambah pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia 

khususnya dalam hal kompensasi, kedisiplinan kerja dan kepemimpinan 

dalam hubungannya dengan kinerja. 

 
2. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten  Klaten 

 

Untuk mengurangi permasalahan yang timbul di instansi yang 

menyangkut bidang sumber daya manusia khususnya mengenai kinerja 

pegawai melalui pemberian kompensasi dan peningkatan kedisiplinan 

kerja serta penerapan gaya kepemimpinan yang sesuai. 

 
3. Bagi Pembaca 

 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk suatu penelitian dan 

tambahan pengetahuan serta memberikan masukan yang dapat digunakan 

sebagai bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya. 
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I.  Kerangka Pikir 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu di atas, berikut 

adalah gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini. Variabel Independen 

 

Kompensasi 

(X1) 

                                                                                                                           Variabel dependen 

Kedisiplinan Kerja 

(X2) 

 Kinerja Karyawan 

(Y) 

1.  
Kepemimpinan 

(X3) 

2.  
 

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

 

J. 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, kerangka pikir, dan sistematika penulisan. 

 
BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen sumber 

daya manusia, tinjauan tentang kompensasi, kedisiplinan kerja, kepemimpinan, 

kinerja, dan penelitian terdahulu, serta hipotesis. 
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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 hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh 

kompensasi, kedisiplinan kerja dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai 

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Klaten maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

 
1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

 
regresi linier berganda yaitu : 

 

Y = 6,796 + 0,241X1 + 0,11X2 + 0,436X3. Menunjukkan bahwa 

kompensasi, kedisiplinan kerja dan kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Kabupaten Klaten, dengan variabel kepemimpinan yang lebih dominan. 

 
2. Dari hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara 

sendiri-sendiri antara kompensasi, kedisiplinan kerja dan kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang 

Kabupaten Klaten karena t hitung kompensasi = 2,067, kedisiplinan kerja 

= 3,005 dan kepemimpinan = 4,071 yang semuanya di lebih besar dari t 

tabel 0, 021. 

 
3. Dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kompensasi, kedisiplinan kerja dan kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang  

Kabupaten Klaten secara bersama-sama, karena nilai F hitung = 16,862 > 

F tabel 2,87. 
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4. Koefisien determinan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

persentase pengaruh veriabel bebas kompensasi (X1), kedisiplinan kerja 

(X2) dan kepemimpinan (X3), terhadap perubahan variabel terikat kinerja 

 
(Y), dan besarnya pengaruh variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

55%. Sedangkan sisanya yaitu 45% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

belum diteliti. 

 

 

B. Saran 

 

1. Pemimpin harus melakukan diskusi dengan bawahan untuk mengulas 

penyebab ketidakdisiplinan pegawai dalam menyelesaikan tugas, sehingga 

pada saat itu pula dapat dicari solusi yang tepat. 

 
2. Hendaknya instansi tetap memperhatikan faktor kompensasi finansial, 

yaitu dengan mengevaluasi besarnya gaji bagi pegawai, menyesuaikan 

nilai dari gaji yang diberikan kepada pegawai dan menyesuaikannya 

dengan peraturan pemerintah agar motivasi kerja yang dimiliki oleh 

pegawai menjadi lebih tinggi dan tentu saja akan mempengaruhi kinerja 

pegawai. 

 
3. Instansi juga harus memperhatikan faktor kompensasi non-finansial, yaitu 

pelatihan, mental fisik karyawan, dan hubungan antara atasan dan 

bawahan agar motivasi kerja yang dimiliki oleh karyawan semakin tinggi 

dan tentu saja akan meningkatkan kinerja pegawai. 

 
4. Diberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar disiplin kerja seperti 

terlambat   masuk   kerja   atau  pulang  lebih cepat dari  jam  pulang kerja, 
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keluar dari lokasi pekerjaan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin 

pimpinan atau sering melakukan kesalahan dalam melaksanakan 

pekerjaan. Pemberian sanksi dapat dilakukan dengan memberikan surat 

peringatan kepada pegawai yang melanggar disiplin kerja dan jika tidak 

diindahkan juga maka pegawai tersebut perlu dilakukan pengunduran 

kenaikan pangkatnya. 
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