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PENGARUH DISIPLIN KERJA, MOTIVASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN 
KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK 
(Studi Kasus Pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Surakarta) 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh disiplin kerja, motivasi, komitmen 
organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 
Surakarta. Populasi dalam penelitian seluruh karyawan yang bekerja di PT. Telekomunikasi 
Indonesia Tbk Surakarta. Sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling 
yaitu sesuai dengan pertimbangan kriteria tertentu. Berdasarkan hasil penelitian variabel 
disiplin kerja mempunyai nilai thitung sebesar 1,076 < ttabel sebesar 2,021, maka Ho diterima 
(menolak Ha), yang berarti disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Variabel motivasi mempunyai nilai thitung sebesar 0,584 < ttabel sebesar 2,021, maka Ho 
diterima (menolak Ha), yang berarti motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Variabel komitmen organisasi mempunyai nilai thitung sebesar 4,829  > ttabel sebesar 2,021, 
maka Ho ditolak (menerima Ha), yang berarti komitmen organisasi berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan. Variabel kompensasi mempunyai nilai thitung sebesar -1,139 < ttabel sebesar 
2,021, maka Ho diterima (menolak Ha), yang berarti kompensasi tidak berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan. 

Kata Kunci: Disiplin Kerja, Motivasi, Komitmen Organisasi, Kompensasi dan Kinerja 

Abtrack 

The goal of this research is to exemine the influence of work dicipline, motivaion, 
organization comitment and compenation toward the employees work in PT.Telekomunikasi 
Indonesia Tbk, Surakarta. The population on this reearch is all employees who work in 
PT.Telkom Indoneia Tbk. Surakarta.The ample of this reearch used purpositive ampling 
which proper with conideration of the employees’work. Base on thev result of discipline 
variable work research, it has tcount point a 1,076 <ttable as 2,021 so Ho is accepted (rejected 
Ha), it means the employees’discipline did not influence toward the employees. Motivation 
variable has tcount as 0,584<t table a 2,021, so Ho is acepted (rejected Ha) it means the 
motivation did not influence toward the employees’work. Organization comitment variable 
has tcount point as 4,829 >ttable as 2,021 so Ho is rejected (accepted Ha) it mean organiation 
has influenced toward the employees’work. Compenation variable has tcount point as -1,139 
<ttable as 2,021 so Ho is accepted (rejected Ha) it means compensation did not have influence 
toward the employees’work. 

Keywords: work dicipline, motivation, organization commitment and compenation. 

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, banyak perusahaan baik dalam bidang manufaktur, jasa

maupun perdagangan saling bersaing untuk memajukan perusahaan guna meningkatkan 

prestasi agar keadaan perusahaan lebih unggul dan kompetitif untuk mengimbangi persaingan 

dalam era globalisasi dan bertujuan mendapatkan hasil  kinerja yang lebih tinggi 

dibandingkan perusahaan lain. Keadaan persaingan dalam dunia bisnis yang semakin kuat, 
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memotivasi manajer perusahaan untuk melakukan perombakan dalam internal maupun 

eksternal perusahaan. 

Jika terdapat suatu kondisi dimana didalam perusahaan tersebut memiliki sumber daya 

manusia yang mumpuni untuk menghasilkan kinerja dan mencapai hasil yang diinginkan, 

maka akan semakin mudah perusahaan tersebut mencapai tujuan yang mereka inginkan dan 

juga akan berdampak pada kinerja perusahaan. Perusahaan harus teliti dan selektif dalam 

merekrut sumber daya yang akan bekerjasama dalam perusahaan. Sumber daya yang 

dimaksud dalam hal ini adalah karyawan. Karyawan adalah orang yang membantu dalam 

kegiatan operasi perusahaan dan dapat juga dikatakan sebagai jantung sebuah perusahaan, 

(Murty dan Hudiwinarsih, 2012). Karyawan yang kreatif dan berkualitas dapat membantu 

perusahaan mencapai posisi di jalur persaingan atau bahkan dapat menjadi pimpinan dalam 

ketatnya persaingan. Kualitas SDM yang berkontribusi di dalam perusahaan harus selalu 

dikembangkan oleh perusahaan dengan banyak cara, antara lain melalui pelatihan kerja dan 

seminar. Karyawan yang mendapatkan pelatihan dan seminar diharapkan dapat 

menyelesaikan pekerjaannya secara profesional, bertanggung jawab, serta diikuti sikap yang 

baik guna dapat membantu perusahaan di dalam memproduksi kebutuhan konsumen yang 

semakin kompleks dan merata dalam berbagai bidang. Dalam era ini, pada akhirnya kinerja 

tersebut akan berdampak pada kinerja organisasi (Murty dan Hudiwinarsih, 2012).  

Disiplin kerja dalam suatu organisasi bertujuan agar semua karyawan yang ada dalam 

perusahaan tersebut bersedia dengan sukarela mematuhi serta mentaati setiap tata tertib yang 

berlaku tanpa ada paksaan. disiplin kerja yang baik dapat dilihat dari tingginya kesadaran 

para karyawannya dalam mematuhi serta mentaati segala peraturan dan tata tertib yang 

berlaku. Motivasi juga tidak kalah penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Motivasi 

dapat menjadi pendorong seseorang melaksanakan suatu kegiatan guna mendapatkan hasil 

yang terbaik. Untuk itu selain disiplin alangkah baiknya jika motivasi kerja karyawan perlu 

juga dibangkitkan dan ditingkatkan agar karyawan dapat menghasilkan kedisiplinan pada 

pekerjaan sehingga membuat kinerja yang baik untuk meningkatkan tujuan perusahaan 

(Tindow dkk, 2014). 

Menurut Darmawan (2013), Disiplin kerja diartikan sebagai suatu sikap, tingkah laku, 

dan perbuatan yang sesuai peraturan dari organisasi dalam bentuk tertulis maupun tidak. Oleh 

karena itu, dalam praktiknya bila suatu organisasi telah mengupayakan sebagian besar 

peraturan-peraturan yang ditaati sebagian besar karyawan, maka kedisiplinan telah dapat 

ditegakkan. 
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Motivasi secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kondisi atau tindakan yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan semaksimal mungkin 

untuk berbuat dan berproduksi. Seorang yang memiliki motivasi yang rendah mereka 

cenderung untuk manampilkan perasaan tidak nyaman dan tidak senang terhadap 

pekerjaannya. Semakin besar motivasi yang dimiliki oleh individu sebagai karyawan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri (Murty dan Hudiwinarsih, 2012). 

Tingkat komitmen baik komitmen perusahaan terhadap karyawan, maupun antara 

karyawan terhadap perusahaan sangat diperlukan karena melalui komitmen-komitmen 

tersebut akan tercipta iklim kerja yang profesional. Komitmen organisasional merupakan 

“perspektif yang bersifat keperilakuan dimana komitmen diartikan sebagai perilaku yang 

konsisten dengan aktivitas (consistent lines of activity)” (Aris dan Ghozali, 2006:193). 

Sehingga semakin tinggi komitmen karyawan tehadap organisasi dapat meningkatkan kinerja 

karyawan tersebut. Wright (1992) dalam Murty dan Hudiwinarsih (2012). 

Kompensasi dasar diperlukan untuk mempertahankan karyawan dengan standar hidup 

yang layak, akan tetapi kompensasi juga menyediakan suatu pengukuran berwujud mengenai 

nilai individu bagi perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan fungsi strategik sumber 

daya manusia yang mempunyai imbas singnifikan atas fungsi-fungsi sumber daya manusia 

lainnya (Murty dan Hudiwinarsih, 2012).  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan. Untuk menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Untuk menguji 

pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Untuk menguji pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

1.1  Kajian Literatur 

1.1.1.  Kinerja Karyawan 

 Kinerja merupakan istilah yang berasal dari kata Job Performance atau Actual 

Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya dicapai seseorang). Kinerja (prestasi 

kerja) adalah “hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya” (Mangkunegara, 

2005:9). Sedangkan menurut Murty dan Hudawinarsih (2012), kinerja merupakan hasil kerja baik 

kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan karyawan atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

1.1.2.  Disiplin 

Disiplin berasal dari kata “Disciple” yang artinya suatu keadaan tertib dan dengan senang 

hati mengikuti ajaran-ajaran pemimpinnya, itulah mula-mula disebut disiplin. Istilah tersebut 
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kemudian sering dipakai dalam bidang industri atau pekerjaan yang disebut dengan disiplin 

kerja. Apabila kita amati secara cermat dalam kehidupan organisasi, para bawahan tidak 

selalu berperilaku sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Untuk mengetahui lebih 

lanjut tentang disiplin maka penulis kemukakan pendapat Wursanto yang menyatakan: 

Disiplin yakni ketaatan pada segala apa yang menjadi ketentuan dalam organisasi, baik 

tertulis maupun berupa janji belaka, bahwa tanpa ketaatan semacam itu maka segala apa yang 

menjadi tujuan organisasi tidak akan tercapai. I.G. Wursanto (2004: 23) dalam Triyaningsih 

(2014). 

1.1.3. Motivasi  

Menurut Lutfitasari (2014) Pada dasarnya sebuah instansi atau perusahaan bukan saja 

mengharapkan para karyawan yang mampu, cakap dan terampil, tetapi yang paling penting 

mereka mau bekerja sama giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh 

karena itu Motivasi Kerja sangatlah penting untuk mencapai Kinerja Karyawa, karena dengan 

adanya motivasi Kerja baik dari diri sendiri maupun lingkungan kerja maka karyawan akan 

meresa bersemangat dalam menjalankan tugasnya. 

Motivasi merupakan suatu konsep penting untuk perilaku manajer, karena efektifitas 

orgaisasional bergantung pada orang yang membentuk sebagaimana karyawan mengharapkan 

untuk dibentuk. Manajer harus memotivasi karyawan ke arah kinerja yang diharapkan dalam 

rangka memenuhi tujuan organisasi (Ikhsan, 2011). 

1.1.4. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi adalah “suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak 

organisasi tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

organisasi” (Robbins & Judge, 2008:100). Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari 

sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk 

mengusahakan tingkat upaya yang lebih tinggi bagi kepentingan organisasinya demi 

pencapaian tujuan. Berdasarkan definisi ini, dalam komitmen organisasi tercakup unsur 

loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-

nilai dan tujuan organisasi (Triyaningsih, 2014). 

Keberhasilan pengelolaan organisasi sangatlah ditentukan oleh keberhasilan dalam 

mengelola SDM. Tinggi rendahnya komitmen karyawan terhadap organisasi tempat mereka 

bekerja, sangatlah menentukan kinerja yang akan dicapai organisasi. Dalam dunia kerja 

komitmen karyawan memiliki pengaruh yang sangat penting, bahkan ada beberapa organisasi 

yang berani memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu syarat untuk memegang 

jabatan/ posisi yang ditawarkan dalam iklan lowongan kerja. Namun demikian, tidak jarang 
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pengusaha maupun pegawai masih belum memahami arti komitmen secara sungguh-sungguh. 

Padahal pemahaman tersebut sangat penting bagi organisasi agar tercipta kondisi kerja yang 

kondusif, sehingga organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kurniawan dan 

Prastiwi, (2010) dalam Utama dan Setiawati (2016). 

1.1.5. Kompensasi 

    Menurut Rivai (2005: 357) Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan 

sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi 

merupakan salah satu pelakanaan fungsi manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang 

berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran 

dalam melakukan keorganisasian.  

Menurut Werther dan Davis dalam Priansa (2014: 319) menyatakan bahwa kompensasi 

merupakan sesuatu yang diterima sebagai penukar atas kontibusi jasa mereka bagi organisasi. 

Jika dikelola dengan baik, maka kompensasi membantu organisasi mencapai tujuan, 

memperoleh, memelihara, dan menjaga pegawai dengan baik. Sebaliknya tanpa kompensasi 

yang memadai, maka pegawai yang ada saat ini sangat mungkin meninggalkan organisasai, 

dan organisasi akan kesulitan untuk merekut kembali pegawai yang sesuai kebutuhan. 

1.2  Pengembangan Hipotesis  

  H1: Terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk Surakarta. 

  H2: Terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk Surakarta. 

  H3: Terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk Surakarta. 

  H4: Terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk Surakarta. 
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Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

2. METODE

2.1 Lokasi Penelitian dan Obyek Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di PT. Telekomunikasi Indonesia TBK 

Surakarta, sedangkan objek penelitian adalah karyawan yang bekerja di  di PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk Surakarta. dengan kriteria Karyawan yang sudah bekerja tetap 

di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Surakarta, Karyawan yang sudah bekerja minimal 2 

tahun di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Surakarta, Karyawan yang bersedia menjadi 

responden. 

2.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 80). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan yang bekerja di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Surakarta. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2009: 81). Sampel dalam penelitian ini dengan kriteria Karyawan yang sudah 

bekerja tetap, Karyawan yang sudah bekerja minimal 2 tahun, Karyawan yang bersedia 

menjadi responden. 

2.3  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

H1 

H2 

H3 

H4 

Disiplin Kerja 

(X1) 

Motivasi 

(X2) Kinerja Karyawan 

(Y) 
Komitmen Organisasi 

(X3) 

Kompensasi 

(X4) 
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2.3.1 Variabel Bebas 

2.3.1.1 Disiplin Kerja (X1) 

Disiplin kerja adalah sebagai suatu sikap menghormati,menghargai, patuh dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta 

sangggup menjalankannnya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksi apabila ia 

melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Sastrohadiwiryo (2002;291). 

2.3.1.2 Motivasi (X2) 

Motivasi adalah kekuatan yang ada dalam diri seseorang yang mendorong perilakunya 

untuk melakukan tindakan. Besarnya intensitas kekuatan dalam diri seseorang untuk 

melakukan suatu tugas atau mencapai sasaran memperlihatkan sejauh mana tingkat 

motivasinya (Widodo, 2011:188).  

2.3.1.3 Komitmen Organisasi (X3) 

Komitmen Organisasi adalah pendapat karyawan mengenai keinginan untuk 

mengidentifikasi dirinya dan melibatkan diri dengan organisasinya serta enggan untuk 

meninggalkannya (Triyaningsih, 2014). 

2.3.1.4 Kompensasi (X4) 

Menurut Rivai (2005: 357) Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan 

sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi 

merupakan salah satu pelakanaan fungsi manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang 

berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran 

dalam melakukan keorganisasian. 

2.3.1.5 Pengukuran Variabel  

Pengukuran variabel yang digunakan untuk mengukur pendapat responden adalah 

dengan skala likert yaitu skala yang berisi lima tingkat  preferensi jawaban dengan pilihan 

sebagai beriku: Angka 1= Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2= Tidak Setuju, Angka 3= 

Netral, Angka 4= Setuju, Angka 5= Sangat Setuju.  

2.4 Teknik Analisis Data  

2.4.1 Uji Hipotesis  

2.4.1.1 Uji Regresi Linear Berganda 

Setelah data dikumpulkan dari responden, selanjutnya dilakukan analisis dengan 

menggunakan uji regresi linear berganda dengan menggunakan computer seperti yang 

telah disebutkan dalam pendahuluan dengan rumus: 

KK=  α + β1 DK +-- β2 MO + β3 KO + β4 KP + e 
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Keterangan: 

  KK    : Kinerja Karyawan 

α       : Konstanta 

β1-β4  : Koefisien regresi 

   DK   : Disiplin Kerja 

MO  : Motivasi  

          KO  : Komitmen Organisasi 

  KP  : Kompensasi 

    e  : eror 

2.4.1.2 Uji F 

Uji F dilakukan untuk menguji variabel independen secara bersama terhadap 

variabel dependen untuk meneliti apakah model dari penelitian tersebut sudah fit atau 

tidak. Pengujian ini menggunakan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian dengan 

menggunakan uji F adalah sebagai berikut: apabila nilai Fhitung > Ftabel (α,k-1,n-k), 

maka model fit dan apabila nilai Fhitung < Ftabel, maka model tidak fit. (Ghozali, 

2011: 98). 

2.4.1.3 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Uji t dalam penelitian ini menggunakan penelitian dua 

arah atau two-tail dengan tingkat signifikansi (α) 0,05. Jika probabilitas nilai 

signifikasi < 0,05,  maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara 

variabelindependen terhadap dependen (Ghozali, 2011: 127-128). 

2.4.1.4 Koefisien Determinasi (R2) 

Adjusted R2 atau koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa besar 

varians dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Apabila 

nilai yang mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam variabel independen. Hal 

ini menunjukan bahwa semakin tepat garis regresi tersebut mewakili penelitian 

sebenarnya (Ghozali, 2011: 97). 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Regresi Linear Berganda 

Tabel 1. 
Hasil  Analisis Regresi Berganda 

variabel Koefisien thitung Signifikansi 
Konstanta 12,989 3,502 0,001 
Disiplin Kerja 0,110 1,076 0,289 
Motivasi 0,113 0,584 0,563 
Komitmen Organisasi 0,951 4,829 0,000 
Kompensasi -0,356 -1,139 0,262 

Fhitung 32,252 
Adjusted R2 

     Sumber: Data primer diolah,2017 

     KK= 12,989+ 0,110 DK + 0,113 MO + 0,951 KO – 0,356 KOM + e 

Untuk menginpretasikan hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan sebagai 

berikut: 

Nilai konstanta yang dihasilkan adalah 12,989. Hasil ini menunjukan 

bahwa jika variabel independen dalam penelitian ini yaitu disiplin kerja, motivasi, 

komitmen organisasi dan kompensasi diasumsikan konstan maka kinerja 

karyawan akan meningkat. 

Nilai koefisien variabel disiplin kerja menunjukan koefisien yang positif 

sebesar 0,110 dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila disiplin kerja 

semakin baik maka kinerja karyawan juga meningkat.  

Nilai koefisien variabel motivasi menunjukan koefisien yang positif 

sebesar 0,113 dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila motivasi semakin 

meningkat maka kinerja karyawan juga meningkat. 

 Nilai koefisien variabel komitmen organisasi menunjukan koefisien 

yang positif sebesar 0,951 dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila 

komitmen organisasi semakin meningkat maka kinerja karyawan juga 

meningkat. 

Nilai koefisien variabel kompensasi menunjukan koefisien yang negatif 

sebesar -0,356 dengan demikian dapat diketahui bahwa jika kompensasi naik satu 

satuan (semakin tinggi), maka kinerja karyawan akan menurun. 
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3.2 Uji t 

Pengujian hipotesis atau uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 

IV.16. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai thitung lebih besar dari nilai 

ttabel maka Ho ditolak dan hipotesis dalam penelitian ini terdukung secara statistik. 

Tabel 2 

Hasil  Uji t 

Variabel 
Koefisien 

regresi 
thitung ttabel Sig 

Kesimpula

n 

Disiplin Kerja 0,110 1,076 2,021 0,289 H1  ditolak 

Motivasi 0,113 0,584 2,021 0,563 H2 ditolak 

Komitmen 

Organisasi 
0,951 4,829 2,021 0,000 H3 diterima 

Kompensasi -0,356 -1,139 2,021 0,262 H4 ditolak 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan hasil tabel 2 dapat diketahui bahwa: 

3.2.1 Pada variabel Disiplin Kerja menunjukan nilai sig sebesar 0,289 lebih besar dari 

5% dan thitung  < ttabel sebesar 1,076 < 2,021 maka Ho diterima (menolak Ha) 

yang artinya Disiplin Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan. 

3.2.2 Pada variabel Motivasi menunjukan nilai sig sebesar 0,563 lebih besar dari 5% 

dan thitung  < ttabel sebesar 0,584 < 2,021 maka Ho diterima (menolak Ha), yang 

artinya Motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

3.2.3 Pada Komitmen Organisasi menunjukan nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 

5% dan thitung  > ttabel sebesar 4,829 > 2,021 maka Ho ditolak (menerima Ha), 

yang artinya Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan. 

3.2.4 Pada variabel Kompensasi menunjukan nilai sig sebesar 0,262 lebih besar dari 

5% dan thitung  < ttabel sebesar -1,139 < 2,021 maka Ho diterima (menolak Ha), 

yang artinya Kompensasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan 



11 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan, komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan dan kompensasi kompensasi berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

4.2  Keterbatasan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan yang 

dialami, keterbatasan pada penelitian ini diharapkan tidak mengurangi manfaat yang 

ingin dicapai dan dapat diatasi oleh penelitian berikutnya. Adapun keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah: 

4.2.1 Penelitian ini terbatas pada variabel disiplin kerja, motivasi, komitmen 

organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk Surakarta.  

4.2.2 Penelitian ini terbatas pada jumlah sampel yaitu hanya 44 responden. 

4.2.3 Penelitian dilakukan dengan metode survei melalui kuestioner,  sehingga 

terdapat kemungkinan karateristik dan pendapat responden tidak dapat 

terungkap secara nyata. 

4.2.4 Pembatasan jumlah populasi oleh humas PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Surakarta yaitu hanya 70 kuesioner 

4.2.5 Keterlibatan humas PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Surakarta dalam 

penyebaran kuesioner yaitu sebagai orang yang menyebarkan. 

4.3 Saran 

4.3.1  Bagi penelitian selanjutnya hendaknya menerapkan metode penelitian lainnya 

yang dapat menangkap pendapat dan karateristik responden secara nyata dan 

untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam 

menjawab semua pernyataan yang ada dalam kuestioner. 

4.3.2 Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel yang diteliti yaitu 

tidak hanya disiplin kerja, motivasi, komitmen organisasi dan kompensasi dalam 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

4.3.3 Bagi penelitian selanjutnya keterlibatan peneliti dalam menyebarkan kuesioner 

langsung kepada karyawan. 
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