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MOTTO 

 

 

Motivasi diri adalah bahan bakar bagi kehidupan. 

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: ARIE PURBO KUNCORO , NIM: 1621100022, Skripsi dengan judul: 

“PENGARUH KOMPENSASI, KEDISIPLINAN KERJA DAN PENGAWASAN 

TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN DI PT. DAN LIRIS 

INDONESIA”, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, Universitas Widya 

Dharma Klaten 2020. 

 
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis kompensasi terhadap produktivitas 

kerja karyawan PT. Dan Liris Indonesia, 2) untuk menganalisis kedisiplinan kerja terhadap 
produktivitas kerja karyawan PT. Dan Liris Indonesia, 3) untuk menganalisis pengawasan 
terhadap terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Dan Liris Indonesia, 4) menganalisis 
kompensasi, kedisiplinan kerja dan pengawasan secara simultan terhadap produktivitas kerja 
karyawan PT. Dan Liris Indonesia. 

Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara dan observasi. Sampel dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 50 orang karyawan PT. Dan Liris Indonesia. Variabel dalam 
penelitian ini yaitu variabel bebas : kompensasi (X1), kedisiplinan kerja (X2) dan pengawasan 
(X3) serta variabel terikat (Y) : produktivitas kerja. 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 pengawasan  terhadap produktivitas kerja 
karyawan PT. Dan Liris Indonesia karena t hitung kompensasi = 0,296, kedisiplinan kerja = 
0,256 dan pengawasan = -0,286 yang dua diantaranya  lebih besar dari t tabel 0, 021. 
Sedangkan dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
antara kompensasi, kedisiplinan kerja dan pengawasan  terhadap produktivitas kerja karyawan 
PT. Dan Liris Indonesia secara bersama-sama, karena nilai F hitung = 5,910 > F tabel 2,87. 
 
 
 
 
Kata kunci: kompensasi, kedisiplinan kerja, pengawasan, produktivitas kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia usaha di Indonesia khususnya perusahaan manufaktur sudah 

banyak berdiri dan sangat pesat perkembangannya. Perkembangan 

perindustrian dan persaingan nasional maupun internasonal menjadi motivasi 

tersendiri bagi semua jenis perusahaan textil dan garmen juga yang lain untuk 

senantiasa mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah. Dalam 

mengikuti perkembangan zaman bisnis perusahaan manufaktur penting 

melakukan inovasi dan menjaga kualitas serts mutu produk. Seiring dengan 

melakukan inovasi dan menjaga mutu kualitas produk, perusahaan juga perlu 

untuk meningkatkan produktivitas perusahaan melalui pemberian berbagai 

macam bentuk balas jasa serta kompensasi yang nantinya dapat menarik dan 

memotivasi karyawan untuk bekerja lebih produktif. Karyawan dalam 

perusahaan manufaktur adalah mereka para tenaga kerja yang bekerja di 

perusahaan dengan kemampuan dan kriteria yang dipilih perusahaan mampu 

melakukan aktivitas perusahaan dalam membuat produk hingga mendapatkan 

laba. Mendapatkan laba yang tinggi merupakan tujuan dari setiap perusahaan 

yang mampu menjual produknya kepada konsumen juga kebutuhan pasar. 

Tentunya didukung dengan produktivitas kerja karyawan dengan etos kerja 

yang tinggi pula sebagai akibat adanya kompensasi yang diberikan.
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Perkembangan era modern menjadikan segala aturan perundang- undangan 

maupun peraturan perusahaan juga struktur budaya perusahaan menjadi berubah 

dan berganti-ganti untuk aturan dan perlakuan bagi tenaga kerja. Para manajer 

perusahaan melakukan pengelolaan sumber daya tenaga kerja atas berlakunya 

peraturan dan ketentuan baru. Perusahaan manufaktur yang berkategori memiliki 

karyawan berjumlah banyak, memberikan kebijakan adanya peraturan 

pengangkatan kepegawaian atau karyawan menjadi sistem kontrak. 

PT. Dan Liris Indonesia adalah jenis perusahaan manufaktur dalam bidang 

garmen dan textil. Perusahaan ini tergolong besar kerena memiliki banyak 

departemen-departemen di dalamnya seperti Spinning, Weaving, Finishing, 

Printing dan Garmen. Di dalam setiap departemen masih ada bagian-bagian di 

bawahnya. Kegiatan perusahaan ini dapat dikatakan cukup padat mulai dari 

pengadaan bahan baku, pengolahan bahan baku sampai pada pembuatan produk 

jadi berupa benang, kain dan pakaian. Dengan keadaan seperti itu, PT. Dan Liris 

memiliki lebih dari 7.000 karyawan yang beroperasi pada bagian masing-masing 

dan dibagi tiga shift dalam satu hari yaitu pagi, siang, dan malam. Dari banyaknya 

karyawan yang bekerja di perusahaan ini terdapat dua jenis karyawan yang 

tergolong dalam status karyawan tetap dan karyawan kontrak. 

Pada pengamatan sepintas secara subyektif di lapangan terlihat tampak 

adanya kesenjangan antara karyawan tetap dengan karyawan kontrak terkait 

dengan kebijakan perusahaan manufaktur dan juga perusahaan- perusahaan lain
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khususnya pada kebijakan-kebijakan yang mengaturnya. Kesenjangan 

yang banyak terjadi merupakan masalah utama yaitu perbedaan 

diterimanya kompensasi antara karyawan tetap dan karyawan kontrak yang 

sangat mempengaruhi kinerja dan produktivitas kerja para karyawan. 

Penting bagi perusahaan akan pemberian kompensasi kepada karyawan 

dengan sepadan dan pantas. Akan tetapi, dengan adanya peraturan dan 

perundang- undangan serta kebijakan baru yang berubah dari perusahaan 

maupun pemerintah menjadikan sebuah pemberian kompensasi ini 

dirasakan menjadi belum sepadan dan belum memuaskan bagi para 

karyawan karena perbedaan status tentang kepegawaian mereka yang 

menyandang karyawan tetap dan karyawan kontrak dalam satu tingkatan. 

Tentu saja kompensasi dan kebijakan yang mengatur karyawan tetap dan 

karyawan kontrak pasti berbeda. Persoalan ini menjadikan karyawan 

kontrak merasa berbeda perlakuan dalam pemberdayaan terkhusus pada 

kompensasi yang diterimanya dengan karyawan tetap dari segi status dan 

kompensasi yang diterima dari perusahaan. 

Perusahaan juga sangat antusias dalam meningkatkan 

profitabilitasnya dengan berbagai cara dan kebijakan dari para manajemen. 

Manajemen membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan dan agar 

terhindar dari kerugian dan bangkrut. Dengan kebijakan perusahaan yang 

dibuat sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya, belum tentu sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat Pemerintah dan sedang 

berlaku di Indonesia.  
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Dalam hal ini menjadikan perhatian yang sangat berarti bagi para 

perusahaan yang sedang memperjuangkan masa depan perlu adanya 

penyesuaian dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah. bagi ketenagakerjaan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku usia pensiun untuk 

karyawan tetap dapat mencapai batas umur 55 tahun, karena perusahaan 

sadar pentingnya mempertahankan nasib perusahaan ke depan maka 

perusahaan mengeluarkan kebijakan untuk memberlakukan pensiun dini 

bagi para karyawan tetap dan digantikan dengan karyawan kontrak. 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis menjadikannya dasar 

untuk menulis tugas akhir mengenai pengaruh pemberian kompensasi 

terhadap produktivitas kerja pada karyawan tetap dan karyawan kontrak di 

PT. Dan Liris Indonesia. Perusahaan merupakan suatu usaha besar yang 

dikelola atau dijalankan oleh perorangan maupun secara bersama-sama yang 

membutuhkan modal besar yang bertujuan untuk mencapai tujuan 

perusahaan tersebut yang dalam usahanya dibantu oleh para karyawan 

(Fathoni, Abdurrahmad, 2006:21).Oleh sebab itu, antara pimpinan 

perusahaan dengan karyawan harus bekerja sama dengan baik dan solid 

tanpa memandang tingkat jabatan agar tujuan perusahaan yang diharapkan 

dapat tercapai secara maksimal. 

Pencapaian tujuan perusahaan sangat berpedoman pada potensi 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Oleh 
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sebab itu perusahaan harus mempunyai manajemen sumber daya manusia 

yang baik sebab manajemen sumber daya manusia bukan hanya aktifitas 

strategi belaka, melainkan juga  sesuatu yang pokok dalam pencapaian 

tujuan organisasi (simora,2006:5). Untuk mencapai tujuan organisasi 

tersebut setiap organisasi atau perusahaan harus selalu berusaha 

meningkatkan  kinerja  para  karyawannya,  selain  itu  diperlukan   

penilaian dan pengawasan  oleh pihak perusahaan agar dapat menghasilkan  

informasi yang akurat tentang perilaku dan kinerja para karyawan, dengan 

demikian keberlangsungan suatu perusahaan tergantung pada kinerja 

karyawan.  

Pengawasan kerja merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan 

oleh manajer untuk mengetahui apakah jalannya pekerjaan dan hasilnya 

sudah sesuai dengan rencana. G.R. Terry dalam Hasibuan (2009:242)  

mengatakan bahwa pengawasan kerja dapat didefinisikan sebagai proses 

penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan 

yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan apabila perlu melakukan perbaikan-

perbaikan, sehingga dalam pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras 

dengan standar. Pimpinan memberikan peringatan yang tegas apabila ada 

karyawan yang melakukan kesalahan, pengawasan dilakukan setiap hari 

sehingga karyawan selalu bekerja dengan sungguh-sungguh, standar 

produksi juga ditetapkan agar karyawan lebih mudah untuk menyelesaikan 

pekerjaannya.  
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Pengawasan yang baik akan  memberikan efek yang baik pula, 

karena karyawan akan dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sesuai 

dengan target produksi. Hasil kerja merupakan tolak ukur penilaian 

pimpinan terhadap karyawan, sehingga pengawasan sangat perlu dilakukan 

setiap hari yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil kerja karyawan. 

Pengawasan yang tinggi akan menciptakan pengaruh yang positif terhadap 

karyawan, dimana mereka mempunyai keinginan dan kesadaran yang besar 

untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan target produksi yang telah 

ditentukan. 

Berdasarkan   latar   belakang  diatas  peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang   

“PENGARUH KOMPENSASI, KEDISIPLINAN KERJA, DAN 

PENGAWASAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN 

DI PT. DAN LIRIS INDONESIA” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam 

pengambilan judul tersebut. Adapun alasannya sebagai berikut : 

1. Alasan subyektif 

a. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memperoleh pengetahuan serta 

informasi tentang program kompensasi, disiplin kerja dan pengawasan 

kerja tersebut apakah mampu meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan di PT. Dan Liris Indonesia sesuai tanggung jawab yang telah 

diberikan. 
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b. Penulis merasa tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh 

kompensasi, dan pengawasan kerja terhadap produktivitas kerja  

karyawan PT. Dan Liris Indonesia karena kompensasi memberikan 

semangat dan motivasi  bagi karyawan, sehingga para karyawan selalu 

hadir tepat waktu, selalu menaati ketentuan jam kerja, dan 

menggunakan jam kerja secara efektif dan efisien dan Pengawasan 

Kerja merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh manajer 

untuk mengetahui apakah jalannya pekerjaan dan hasilnya sudah sesuai 

dengan rencana. Pengawasan yang baik akan  memberikan efek yang 

baik pula, karena karyawan akan dapat menyelesaikan pekerjaannya 

tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

 

2. Alasan obyektif 

a. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan adalah kompensasi. 

b. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

disiplin kerja, disiplin kerja sangat diperlukan untuk menunjang 

kelancaran segala aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat 

dicapai secara maksimal. Jika karyawan selalu disiplin dalam bekerja, 

maka semua hasil pekerjaan akan sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Pengawasan yang baik akan  memberikan efek yang baik pula, karena 

karyawan akan dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sesuai 

dengan target produksi. 
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C. Penegasan Judul 

Untuk mencegah penafsiran yang keliru dalam penelitian ini maka 

perlu diberi penegasan judul sebagai berikut : 

1. Kompensasi adalah pemberian kepada karyawan dengan pembayaran 

finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai 

motivator untuk pelaksanaan kegiatan diwaktu yang akan datang. 

2. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk 

berkomunikasi dengan para karyawan agar mereka bersedia untuk 

mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan seorang menaati semua peraturan perusahaan dan 

norma-norma sosial yang berlaku. Veithzal Rivai dan Ella Jauvani 

(2011:825), 

3. Pengawasan adalah sama dengan pengendalian sebagai proses-proses 

memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan- kegiatan 

itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi 

setiap penyimpanan yang berarti. Stephen P.  Robbins and Marry Coulter 

(1999) Dalam Usman Effendi (2014)  

4. Produktivitas kerja ialah perbandingan antara hasil yang dicapai (output) 

dengan peran serta yang dilakukan karyawan per satuan waktu (input). 

 

D. Pembatasan Masalah 

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membatasi masalah untuk 

memudahkan analisis agar dalam penelitian ini memperoleh pengetahuan 
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yang mendalam tentang objek yang diteliti, sehingga data yang dikumpulkan 

bisa dipelajari secara keseluruhan dan berintegrasi. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Karena luasnya masalah yang terkait dengan pemberian kompensasi 

karyawan maka dalam penelitian ini permasalahan hanya dibatasi pada 

kesenjangan dari sisi diterimanya kompensasi yang berbeda sehingga 

mempengaruhi produktivitas kerja di PT. Dan Liris Indonesia. 

2. Disiplin dibatasi pada aturan-aturan yang dipatuhi oleh seluruh karyawan. 

salah satunya yaitu memberlakukan absensi pada jam masuk dan pulang. 

3. Pengawasan disini dibatasi bagaimana kegiatan-kegiatan itu dapat 

terselesaikan sesuai dengan rencana dan penyimpangan dapat terkoreksi. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja  karyawan 

PT. Dan Liris Indonesia ?. 

2. Bagaimana pengaruh kedisiplinan kerja terhadap produktivitas kerja  

karyawan PT. Dan Liris Indonesia ?. 

3. Bagaimana pengaruh pengawasan terhadap produktivitas kerja  karyawan 

PT. Dan Liris Indonesia ?. 

4. Bagaimana pengaruh kompensasi, disiplin kerja dan pengawasan secara 

simultan terhadap produktivitas kerja  karyawan PT. Dan Liris Indonesia ? 
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F. Tujuan Penelitian 

 Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan  dan  menguji sesuatu pendapat yang benar dan nyata pada 

objek yang diteliti. 

Namun secara spesifikasi tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk  menganalisis kompensasi terhadap  produktivitas kerja  karyawan 

PT. Dan Liris Indonesia.  

2. Untuk  menganalisis kedisiplinan kerja terhadap produktivitas kerja  

karyawan PT. Dan Liris Indonesia.  

3. Untuk    menganalisis  pengawasan  terhadap  produktivitas kerja  

karyawan PT. Dan Liris Indonesia.  

4. Untuk  menganalisis kompensasi, kedisiplinan kerja dan pengawasan 

secara simultan terhadap produktivitas kerja  karyawan PT. Dan Liris 

Indonesia. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 

Dengan adanya penulisan Skripisi ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dalam perkembangan teori dan ilmu pengetahuan yang terkait 

dengan pengaruh Gaji/Upah  

dan Tunjangan (Kompensasi) dan Pengawasan terhadap Produktivitas 

Kerja pada karyawan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Mengetahui Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Produktivitas 

Kerja pada Karyawan di perusahaan sebagaimana dapat digunakan 

pertimbangan bagi manajemen untuk membuat kebijakan karyawan 

b. Bagi Karyawan Tenaga Kerja 

Agar karyawan tenaga kerja dapat lebih meningkatka produktivitas 

kerja supaya prestasi kerja juga meningkat seiring dengan kompensasi 

yang diterima serta membantu perusahaan mencapai tujuan dalam 

memenuhi permintaan pasar. 

c. Bagi Peneliti 

Dapat mengetahui dan memecahkan masalah mengenai besar pengaruh 

yang terjadi antara kompensasi dengan produktivitas kerja karyawan 

perusahaan. 

d. Bagi Pembaca 

 

Dapat dijadikan wawasan  pengetahuan  tentang pengaruh Kompensasi  

dengan Produktivitas kerja karyawan perusahaan. Dan juga dapat 

digunakan sebagai tinjauan penelitian selanjutnya. 
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H. Kerangka Pemikiran 

 

 

        H1 

 

H2 

 

H3 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pemikiran 

 

I. Hipotesis 

Hipotesis merupakan kesimpulan awal yang harus diuji 

kebenarannya melalui suatu penelitian terlebih dahulu untuk menentukan 

kesimpulan akhir. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan PT. Dan Liris Indonesia. 

2. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara  kedisiplinan kerja terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan PT. Dan Liris Indonesia. 

3. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara pengawasan  terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan PT. Dan Liris Indonesia. 

4. Secara simultan ada pengaruh kompensasi, kedisiplinan kerja dan 

pengawasan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. Dan Liris 

Indonesia. 

Kompensasi(X1) 

Kedisiplinan Kerja 

(X2) 

Pengawasan (X3) 

Produktivitas Kerja 

(Y) 
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J. Sistematika Penulisan 

Bab I  :Pendahuluan berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan 

judul,  penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan 

sistematika penulisan  

Bab II   : Tinjauan Pustaka  

 Bab ini menguraikan tentang pengertian manajemen sumberdaya 

manusia, kompensasi, disiplin kerja, pengawasan, dan 

produktivitas kerja karyawan.  

Bab III  : Metode Penelitian berisi tentang metode-metode yang dilakukan 

dalam penelitian serta gambaran umum perusahaan. 

Bab IV  : Hasil dan Pembahasan dalam bab ini akan dibahas metode 

analisis data serta pembahasannya.  

BAB V  : Simpulan dan Saran, berisi kesimpulan dari keseluruhan bab 

skripsi yang ada beserta saran-sarannya.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh 

pelatihan, disiplin kerja dan pengawasan terhadap kinerja kryawan di Dan 

Liris Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan indentifikasi usia responden disimpulkan sebagian besar 

responden penelitian berusia < 25 tahun sebanyak 18 orang atau 36%, jenis 

kelamin yang didominasi oleh perempuan sebanyak 27 orang atau 54%. 

Dan berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar SMA sebanyak 28 

orang atau 56%. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda yaitu Y = 29,795 + 0,296X1 + 0,256X2 

- 0,286X3. Menunjukan bahwa variabel yang terdiri dari kompensasi, 

kedisiplinan kerja dan pengawasan berpengaruh secara signifikan adalah 

pada variabel kompensasi sebesar 0,296 satuan, kedisiplinan kerja sebesar 

0,256 satuan dan pengawasan sebesar -0,286 satuan dengan asumsi 

variabel bebasnya sama dengan nol. Pada variabel kompensasi pengaruh 

produktivitas kerja karyawan sebesar 0,296 satuan kompensasi atau 

berpengaruh positif yang artinya jika kompensasi meningkat satu satuan 

maka produktivitas kerja karyawan akan meningkat sebesar 0,296 satuan. 

Sebaliknya jika kompensasi diturunkan satu satuan maka produktivitas 

kerja karyawan akan menurun sebesar 0,296 satuan. Sedangkan pada 
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variabel kedisiplinan kerja pengaruh kedisiplinan kerja sebesar 0,256 

satuan kedisiplinan kerja atau berpengaruh positif yang artinya jika 

kedisiplinan kerja meningkat satu satuan maka produktivitas kerja 

karyawan akan meningkat sebesar 0,256 satuan. Sebaliknya jika 

kedisiplinan kerja diturunkan satu satuan maka produktivitas kerja 

karyawan akan menurun sebesar 0,256 satuan. Dan pada variabel 

pengawasan pengaruh pengawasan sebesar -0,286 satuan pengawasan atau 

berpengaruh negatif yang artinya jika pengawasan meningkat satu satuan 

maka produktivitas kerja karyawan akan menurun sebesar 0,286 satuan. 

Sebaliknya jika pengawasan diturunkan sebesar satu satuan maka 

produktivitas kerja karyawan akan meningkat sebesar 0,286 satuan 

pengawasan. Sehingga semakin tinggi kompensasi, kedisiplinan kerja dan 

pengawasan kerja karyawan akan semakin membuat produktivitas kerja 

karyawan naik. Sehingga kompensasi, kedisiplinan kerja dan pengawasan  

kerja karyawan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan di PT. Dan 

Liris Indonesia. 

 

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

sendiri sendiri antara kompensasi, kedisiplinan kerja dan pengawasan 

terhadap  produktivitas kerja   karyawan PT Dan Liris Indonesia, karena  t  

hitung kompensasi = 2,245  >  t tabel  2,01290 sehingga Ha  diterima 

sehingga ada pengaruh dari kompensasi terhadap produktitivas kerja 

karyawan PT. Dan Liris Indonesia. Pada variabel kedisiplinan kerja t hitung 

= 2,334  >  t tabel  2,01290 sehingga Ha diterima  maka  ada pengaruh 



81 
 

kedisiplinan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Dan Liris 

Indonesia. Dan pada variabel pengawasan t hitung = -2,603 > t tabel -2,01290 

sehingga Ha diterima maka ada pengaruh pengawasan terhadap 

produktivitas kerja karyawan PT. Dan Liris Indonesia.  

 

3. Dari hasil pengujian F diketahui terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kompensasi, kedisiplinan kerja dan pengawasan terhadap produktivitas 

kerja karyawan PT. Dan Liris Indonesia secara bersama-sama karena F 

hitung = 5,910 lebih besar dari F tabel = 2,84. 

 

B. Saran 

1. Perusahaan hendaknya memperhatikan cara pemberian kompensasi yang 

diberikan kepada karyawannya, agar semua karyawan merasa nyaman 

serta menjadikan mereka lebih bersemangat dalam menjalankan tugas atau 

pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. 

 

2. Pegawai hendaknya lebih tangkas dalam menerima perintah dari pimpinan 

dan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas sehingga target atau standar 

kerja dapat meningkatkan efektivitas kerja dan tujuan dapat tercapai 

dengan baik. 

 

 

3. Di dalam perusahaan sebaiknya dibentuk tim pengawasan yang bertugas 

mengawasi jalannya pekerjaan apakah sudah sesuai dengan rencana, 

dengan dibentuknya tim pengawasan maka produktivitas kerja karyawan 

akan semakin meningkat dan karyawan akan dapat menyelesaikan 
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pekerjaan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Pengawasan yang tinggi akan menciptakan pengaruh yang positif terhadap 

karyawan dimana mereka mempunyai keinginan dan kesadaran yang besar 

untuk menyelesaikan pekerjaanya. 
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