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--Napoleon Hill— 

 

“Nothing to lose” 
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ABSTRAK 

 

 

ROSY PRATIWI,NIM 1721100032,Skripsi,Fakultas Ekonomi Jurusan 

Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten,Pengaruh Motivasi Dan 

Pemberian Kompensasi Terhadap Disiplin Pegawai Dimasa Pandemi Di 

Kantor Satpol PP Kabupaten Klaten. 

 

            Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh motivasi 

kerja dan kompensasi terhadap disiplin kerja di Kantor Satpol PP Kabupaten 

Klaten. Berdasarkan dari hasil analisis regresi linier berganda dengan uji dua sisi 

yaitu Y = 17,458 - 0,150 X1 + 0,766 X2, menunjukan bahwa motivasi kerja tidak 

berpengaruhi pada disiplin kerja dan pemberian kompensasi secara signifikan 

berpengaruh pada disiplin kerja. Pada variabel motivasi kerja sebesar - 0,150, dan 

kompensasi sebesar 0,766.Dari hasil uji t diketahui motivasi kerja tidak 

berpengaruh signifikan pada disiplin kerja dan pemberian kompensasi terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap disiplin kerja pegawai di Kantor Satpol PP 

Kabupaten Klaten. 

 

           Berdasarkan data kualitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini berusia 23 tahun s/d 34 tahun sebanyak 37 orang atau 49,3%, jenis 

kelamin didominasi oleh laki-laki sebanyak 67 orang atau 89,3% ,dan pendidikan 

terakhir SMA/SMK sebanyak 53 orang atau 70,6% 

 

Kata kunci : Motivasi Kerja , Kompensasi , Disiplin Kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi dewasa ini telah menuntut banyak perubahan, 

perbaikan serta peningkatan di berbagai bidang. Jika di hubungkan dengan 

sumber daya manusia perlu ada peningkatan mutu dan kemampuan tenaga 

kerja agar mampu mandiri dan bersaing. Sumber daya manusia 

mempunyai peranan penting dalam aktivitas Instansi, karena 

bagaimanapun juga kemajuan dan keberhasilan suatu Instansi tidak lepas 

dari peran dan kemampuan sumber daya manusia yang baik. Dalam suatu 

sistem operasional Instansi, potensi Sumber Daya Manusia pada 

hakekatnya merupakan salah satu modal dan memegang suatu peran yang 

paling penting dalam mencapai tujuan Instansi.  

Setiap Instansi adalah motivasi kerja para karyawan (pegawai) yaitu 

kesediaan pegawai untuk mengerahkan segenap daya dan upayanya untuk 

Instansinya. Motivasi kerja pegawai ini perlu ditingkatkan karena akan 

mempengaruhi kepuasan kerja. Ketika karyawan merasa puas dengan 

pekerjaanya maka di harapkan kinerja akan meningkat dan tujuan Instansi 

dapat tercapai.Kinerja yang baik akan mampu membantu tercapainya 

tujuan Instansi sesuai dengan yang telah direncanakan. Kinerja merupakan 

sikap, nilai, moral serta alasan internal dan eksternal yang mendorong 

seseorang untuk bekerja dan bertindak dalam profesinya (Mitchell,   
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1988:54). Pengaruh kinerja karyawan sangat besar dalam menentukan 

berkembangnya sebuah Instansi untuk mendorong karyawan bekerja 

dengan baik sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja dan pencapaian 

tujuan organisasi. Kinerja di pengaruhi oleh berbagai faktor antara lain 

kepuasan karyawan, kemampuan karyawan, motivasi, lingkungan kerja, 

kepemimpinan.Di setiap Instansi tidak hanya mengharapkan pegawai yang 

mampu, cakap dan terampil, tetapi juga pegawai yang memiliki kemauan 

untuk bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang 

optimal.  

Motivasi memiliki peranan penting, karena dengan motivasi 

diharapkan setiap individu pegawai memiliki kemauan untuk pekerja keras 

serta mencapai prestasi kerja yang tinggi.Dalam melaksanakan 

pekerjaannya, pegawai tidak melaksanakan semua pekerjaannya sendiri, 

melainkan dibutuhkan kerjasama yang baik antara sesama pegawai dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pimpinan harus mampu 

mendorong dan membangkitkan daya gerak (kemauan kerja) pegawainya 

untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang menjadi kewajibannya sehingga 

mereka termotivasi untuk bekerja sebaik mungkin dan dapat meningkatkan 

produktivitas kerja mereka.Hal ini perlu diperhatikan karena manusia 

sebagai tenaga kerja bukan merupakan manusia yang dapat digerakkan 

begitu saja, melainkan sebagai makhluk hidup yang mempunyai perasaan, 

kebutuhan, keinginan dan pola pikir sendiri. Faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan motivasi kerja karyawan dapat bersifat individu seperti 
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kebutuhan, sikap dan kemampuan, sedangkan yang besifat organisasi 

meliputi pembayaran gaji, pengawasan, pujian, dan pekerjaan itu sendiri. 

Sehingga menjadi menarik bagi penulis untuk meneliti bagaimana 

sebenarnya Instansi berupaya meningkatkan motivasi kerja dan 

kemampuan kerja yang nantinya akan berdampak pada kinerja karyawan 

yang tentunya akan memberikan dampak positif bagi Instansi. 

Upaya mencapai suatu tujuan perusahaan atau sebuah instansi, peran 

sumber daya manusia menjadi sebuah hal yang yang penting dimana 

sumber daya manusia merupakan sebuah perencanaan  pengorganisasian , 

pengkoordinasian,pelaksana dan pengawasan , pengadaan , pengembangan 

sumber daya manusia itu sendiri . Seperti yang dikatakan Mangkunegara 

(2007:2) mengatakan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia 

merupakan suatu perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan 

pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 

pengintegrasian , pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Hasibuan (2003:10) 

mengatakan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan 

seni mengatur hubungan dan perana tenaga kerja agar efektif dan efisien 

dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat. 

Menurut H. Nawawi (2008:351) kata motivasi (motivation) kata 

dasarnya adalah motif (motive) yang berarti dorongan, sebab atau atasan 

seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian motivasi berarti suatu 
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kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu 

perbuatan/kegiatan, yang berlangsung secara sadar. Hasibuan (2006: 

141)berpendapat bahwa motivasi berasal dari kata latinMovere yang 

artinya dorongan atau mengarahkan. Motivasi ditunjukan pada sumber 

daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi 

mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya potensi bawahan, 

agar bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan 

tujuan yang telah ditentukan. 

Dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Satrio et al, (2020: 

30).Serangan virus covid-19 cukup menggemparkan dan merubah 

kehidupan manusia. Menghambat populasi, aktivitas pendidikan, 

terhentinya aktivitas ekonomi, dan menciptakan malapetaka besar bagi 

kalangan menengah kebawah. Pandemi telah menggantikan kebiasaan, 

seluruh ritme kehidupan seakan terbalik 180 derajat. Kebiasaan-kebiasaan 

produksi dan konsumsi terpaksa berhenti karena pandemic. Pada kondisi 

seperti ini, orang harus pandai-pandai dalam mengelola keuangan. 

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dalam 

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah untuk menegakkan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, serta membantu Gubernur 

dalam menegakkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan 

perlindungan masyarakat (Pasal 56). 
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Beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan di Satuan Polisi 

Pamong Praja terkait dengan disiplin kerja , kompensasi dan motivasi 

kerja selama masa pandemic ini .Pegawai yang datang terlambat, 

kurangnya semangat kerja dan pegawai yang tidak menaati peraturan kerja 

yang telah ditetapkan selama pandemi ini dimana satpol pp juga 

memegang peran penting dalam pencegahan penularan virus covid ini. 

Berdasarkan Latar Belakang tersebut,penulis ingin mengetahui lebih 

mendalam sejauh mana pengaruh disiplin kerja, kompensasi terhadap 

motivasi kerja pegawai di Kantor SATPOL PP kabupaten Klaten .Oleh 

karna itu , penulis mengajukan penelitian terhadap permasalahn tersebut 

dengan judul “PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN PEMBERIAN 

KOMPENSASI TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI MASA 

PANDEMIC DI KANTOR SATPOL PP KABUPATEN KLATEN”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas , maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Adakah pengaruh motivas kerja terhadap disiplin kerja pegawai di 

Kantor Satpol PP Kab.Klaten ? 

2. Adakah pengaruh pemberian kompensasi terhadap disiplin i kerja 

pegawai di Kantor Satpol PP Kab.Klaten ? 

3. Adakah pengaruh motivasi kerja ,pemberian  kompensasi terhadap 

disiplin kerja pegawai di Kantor Satpol PP Kab.Klaten? 
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C. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam 

pengambilan ajudul tersebut .Adapun alasannya sebagai berikut : 

1. Alasan Subjektif  

Lokasi : Penelitian agar menghemat waktu , tenaga dan biaya serta 

dengan mudah untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 

penelitian , karena obyek yang dijadikan penelitian berada di tempat 

yang strategis. 

2. Alasan Objektif  

Pengaruh motivasi kerja dan kompensasi tidak bisa diabaikan karena 

guna mengetahui seberapa besar pengaruh terhadap disiplin kerja  

pegawai di masa Pandemic di Kantor Satop PP Kab.Klaten 

D. Penegasan Judul 

Untuk mencegah penafsiran yang keliru dalam penelitian ini maka 

perlu diberikan penegasan judlu sebagai berikut : 

1. Motivasi kerja  

Hasibuan (2010:141) mendefinisikan“motivasi adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka 

mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan 

mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.” 
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2. Kompensasi  

Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara 

teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat 

penting dan disesuaikan dengankondisi pasar tenaga kerja yang ada 

pada lingkungan eksternal. Kompensasi yang terjadi tidak sesuai 

dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah ketenaga 

kerjaan hari atau pun dapat menimbulkan kerugian pada organisasi 

atau perusahaan. Proteksi juga perlu diberikan kepada pekerja agar 

dapat melaksankan pekerjaannya dengan tenang sehingga kinerja dan 

kontribusi karyawan tersebut dapat maksimal dari waktu ke waktu. 

Menurut Sutrisno (2010:181) Kompensasi dapat di definisikan sebagai 

setiap bentuk penghargaan yang di berikan kepada  karyawan sebagai 

balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. 

3. Disiplin Kerja 

Afandi (2016:1) juga berpendapat bahwa disiplin kerja adalah suatu 

tata tertib atau peraturan yang dibuat oleh manajemen suatu 

organisasi, disahkan oleh dewan  komisaris atau  pemilik  modal, 

disepakati oleh Dinas Tenaga Kerja seterusnya orang-orang yang 

tergabung dalam organisasi tundukpada tata tertib yang ada dengan 

rasa senang hati, sehingga tercipta dan terbentuk melalui proses dari 

serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban.  
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E. Pembatasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu , tenaga , biaya serta kemampuan dan 

supaya tidak terjadi perluasan dan pengkaburan pokok permasalahan 

makan penulis membatasi permasalahan hanya pada pengaruh motivasi 

kerja dan pemberian kompensasi terhadap disiplin kerj pegawai di Kantor 

Satpol PP Kabupaten Klaten . 

F. Tujuan Penelitian 

Secara umum peneliti betujuan untuk menemukan , 

mengembembangkan dan menguji sesuatu pendapat yang benar dan nyata 

pada objek yang diteliti . Namun secara spesifik tujuan peneliti adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh motivas kerja terhadap disiplin kerja  

pegawai di Kantor Satpol PP Kab.Klaten. 

2. Untuk menguji pengaruh pemberian  kompensasi terhadap disiplin  

kerja pegawai di Kantor Satpol PP Kab.Klaten. 

3. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja ,pemberian  kompensasi 

terhadap disiplin kerja pegawai di Kantor Satpol PP Kab.Klaten 

G.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

pengaruh disiplin kerja dan kompensai terhadap motivasi kerja 

pegawai di kantor Satpol PP Kab.Klaten . 
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2. Bagi Lembaga / Organisasi  

Sebagai bahan pertimbangan lembaga /organisasi di dalam 

menentukan kebijakan di bidang sumber daya manusia yang dapat 

mempengaruhi motivasi kerjanya, terutama berhubungan dengan 

disiplin kerja , kompensasi , dan motivasi kerja . 

3. Bagi Pihak Lain  

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

maksud dan tujuan yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya. 

H. Kerangka Pemikiran 

Kesuksesan suatu organisasi tergantung dari kualitas sumber daya 

manusia yang dimiliki, karena sumber daya manusia yang berkualitas 

adalah sumber daya yang mampu berprestasi secara maksimal. Motivasi 

kerja pegawai mempunyai peran yang cukup penting dalam meningkatkan 

disiplin kerja pegawai. Motivasi kerja yang disampaikan dengan baik, 

dapat diterima dengan baik dan pegawai melaksanakan tugas yang 

seharusnya dilaksanakan dengan norma-norma yang telah ditetapkan akan 

menunjukkan sejauh mana pegawai dapat menyelesaiakan tugasnya 

dengan cepat, tepat, dan benar sesuai dengan perintah yang disampaiakan. 

Selain motivasi kerja, kompensasi juga mempengaruhi disiplin kerja 

pegawai. Proses pemberian kompensasi yang dilakukan secara adil dan 

layak oleh instansi kepada para pegawai diharapkan mampu memberi 

tenaga lebih agar para pegawai untuk meningkatkan disiplin kerja mereka. 

Dan pada akhirnya dari peningkatan disiplin kerja pegawai ini akan 
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mendorong tercapainya tujuan . Dari uraian singkat tersebut, maka penulis 

menguraikan kerangka pemikiran yang akan dijadikan pegangan dalam 

penelitian ini pada gambar 1.1 di bawah ini.              

 

                  

  

 

  

 H2   

H3 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

I. Hipotesis 

Hipotesis identik pengertiannya dengan dugaan awal yang bersifat 

sementara yang harus dibuktikan keberadaannya. Dalam penelitian ini, 

penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Motivasi Kerja (X1) berpengaruh terhadap Disiplin Kerja pegawai 

kantor Satpol PP Kabupaten Klaten. 

H2   :  Kompensasi (X2) berpengaruh terhadap Disiplin Kerja pegawai 

kantor Satpol PP Kabupaten Klaten. 

H3   :  Motivasi Kerja (X1), Kompensasi (X2) secara simultan berpengaruh 

terhadap Disiplin Kerja pegawai kantor Satpol PP Kabupaten Klaten. 

MOTIVASI 

KERJA(X1) 

KOMPENSASI 

(X2) 

DISIPLIN KERJA 

(Y) 
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J. Sistematika Penulisan  

Untuk memahami isi dan uraian dari aktivitas penulis dengan judul 

yang penulis maksud , maka perlu adanya sistematika penulisan adalah 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Mencakup latar belakang masalah , alasan pemilihan judul ,penegasan 

judul , pembatasan masalah ,rumusan maslaah , tujuan penelitian , manfaat 

penelitian, kerangka pemikiran ,hipotesis,dan sistematika penulisan skripsi 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang sumber daya manusia , motivasi kerja dan pemberian 

kompensasi terhadap disiplin kerja karyawan dimasa pandemic 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini dituliskan tentang gambaran umum mengenai objek 

penelitian , lokasi dan objek penelitian , populasi dan sample penelitian , 

dan teknik pengumpulan data dan serta teknik analisis data 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai data-data yang penulis 

peroleh seperti kondisi wilayah lokasi penelitian dan pembahasannya. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dan penelitian dan saran-saran. 



 
 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari antara pengaruh 

motivasi kerja dan pemberian kompensasi terhadap disiplin kerja pegawai 

di masa pamdemi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten 

dapat disimpulkan : 

a. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkam sebagian besar responden 

penelitian ini berusia 23 tahun s/d 34 tahun sebanyak 37 orang atau 

49,3%, jenis kelamin di dominasi laki-laki sebanyak 67 orang atau 

89,3% , dan pendidikan terakhir di dominasi lulusan SMA/SMK 53 

orang atau 70,6%. 

b. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda yaitu Y = 17,458 - 0,150  X1 + 

0,766 X2 , Menunjukan bahwa variabel motivasi kerja tidak signifikan 

mempengaruhi disiplin kerja dan kompensasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap disiplin kerja . Pada Variabel motivasi kerja - 

0,150  satuan dan kompensasi 0,766 satuan , sehingga semakin besar 

motivasi kerja dan kompensasi yang diberikan akan membuat tingkat 

disiplin kerja pegawai meningkat .Karena pegawai merasakan 

mempunyai motivasi dan kompensasi lebih maka akan terpacu untuk 

bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga secara langsung atau tidak 



 
 

62 
 

langsung tingkat disiplin kerja akan meningkat , sebaliknya apabila 

tingkat motivasi kerja dan kompensasi tidak sesuai yang diinginkan 

makan akan berpengaruh pada tingkat disiplin kerja yang menurun 

karna pegawai merasa apa yang diinginkan tidak dipenuhi sehingga 

tingkat disiplin kerja tidak sesuai dengan yang diinginkan instansi . 

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

signifikan antara pengaruh motivasi kerja dan pemberian kompensasi 

terhadap disiplin kerja pegawai di masa pamdemi di Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten secara bersama-sama , karena 

F hitung 19,793 > F tabel 3,120. 

d. Dari dua hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan dan 

tidak signifikan antara motivasi kerja dan kompensasi terhadap 

disiplin kerja pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja , dimana t 

hitung motivasi kerja (t hitung = -1,255 < t tabel 1,99300) maka tidak 

signifikan , sedangkan t hitung kompensasi (t hitung = 6,039 > t tabel 

1,99300) signifikan , sehingga Ha Motivasi kerja di tolak karena tidak 

ada pengaruh terhadap disiplin kerja , sedangkan Ha kompensasi 

diterima karna terdapat pengaruh signifikansi terhadap disiplin kerja 

pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten . 

e. Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R2) pada Ajusted R Square 

yaitu sebesar 0,337 atau 33,7 %. Hal ini berarti secara bersama – sama 

variabel motivasi kerja dan pemberian kompensasi berpengaruh 



 

 
 

terhadap disiplin kerja pegawai sebesar 33,7 % , sedangkan sisanya 

yaitu 66,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti. 

f. Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa pegawai lebih suka 

diberikan kompensasi daripada motivasi kerja dalam pengaruhnya 

terhadap disiplin kerja di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Klaten , dan Motivasi kerja tidak berpengaruh kuat 

terhadap disiplin kerja karna adanya rasa takut dan cemas yang 

berlebihan akan adanya virus covid 19 yang di rasakan oleh pegawai 

di Kantor Satpol PP Kabupaten Klaten yang ditunjukan dari tingkat 

signifikansi pada uji t bahwa pada kompensasi sangat mempengaruhi 

daripada motivasi kerja. 

B. Saran  

1. Bagi Kantor Satpol PP Kabupaten Klaten 

a. Variabel motivasi kerja secara umum belum bisa di terima oleh 

pegawai , terbukti dengan kurangnya kemauan,daya dorong 

sehingga perlu ditingkatkan sehingga membuat pegawai 

memiliki semangat dan keinginan dalam menjalankan perintah 

dari instansi. 

b. Kompensasi yang diterima karyawan sudah sesuai dan secara 

signifikan dapat meningkatkan disiplin kerja karyawan , akan 

tetapi perlu diperhatikan lagi mengenai tunjangan-tunjangan 

dan bonus yang diberikan kepada pegawai supaya lebih 
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termotivasi dalam menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-

baiknya . 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Disarankan bagi peneliti selanjutnya sebelum melakukan 

penelitian terlebih dahulu menemukan fenomena atau kasus 

agar dalam melakukan penelitian dapat memahami dan 

mempermudah pada proses penelitian. 

b. Disarankan terhadap peneliti selanjutnya supaya menggunakan 

metode yang lain supaya mengetahui perbedaannya. 
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