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THE INFLUENCE OF MOTIVATION, WORK DISCIPLINE AND 

PERFORMANCE COMPENSATION FOR 

OUTSOURCED EMPLOYESS 

  

Astri Aulia Rahmawati 

STIE PerbanasSurabaya 

Email: astriaulia0@gmail.com  

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine 1) The Effect of Motivation on 

Outsourcing Employee Perfomance; 2) The Effect of Work Discipline on Outsourcing 

Employee Performance; 3) The Effevt of Financial Compensation on Outsourcing 

Employee Performance; and 4) Effect of Motivation, Work Discipline and Financial 

Compensation together on Outsourcing Employee Performance. Respondents taken in 

this study were outsourcing employees of PT Petrokimia Gresik, Finance and 

Accounting, Production and Maintenance Department. The sample method used in this 

study used the Slovin formula and obtained 58 respondents. In this study using primary 

data obtained from distributing questionnaires. The number of questionnaires 

distributed was 137 copies and 43 copies could be returned and processed. The method 

of analysis used in this research is multiple linear regression analysis. The results 

showed that motivation has a positive and significant effect on outsourcing employee 

performance, work discipline has a positive and significant effect on outsourcing 

employee performance, financial compensation does not have a significant effect on 

outsourcing employee performance and motivation, work discipline and financial 

compensation have a positive and significant effect together. the same on the 

performance of the outsourced employees. 

Keyword : Motivation, Work Discipline, Financial Compensation and Employee 

Performance

PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi yang terjadi 

saat ini menimbulkan dampak bagi 

perusahaan. Dimana pada era 

globalisasi memberikan dampak 

persaingan yang tidak hanya dalam 

dunia bisnis saja melainkan juga pada 

persaingan sumber daya yang dimiliki, 

sumber daya manusia pada saat ini 

menjadi salah satu aspek penting dalam 

memajukan perusahaan di negara 

berkembang, karena merupakan salah 

satu harta yang penting bagi 

perusahaan. Hal ini berarti 

mengharuskan perusahaan untuk bisa 

menganalisis faktor-faktor yang dapat 
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mempengaruhi kinerja karyawannya. 

Salah satu negara berkembang yaitu 

Indonesia, yang pada saat ini semakin 

banyak perusahan menggunakan tenaga 

outsourcing dibandingkan dengan 

tenaga tetap (dilansir dari artikel 

www.wartaekonomi.com).   

Sistem kerja alih daya atau 

outsourcing merupakan salah satu 

upaya yang dilakukan perusahaan 

dalam memenuhi kebutuhan 

karyawannya. Dalam sistem kerja 

outsourcing ini, alih-alih mengontrak 

langsung di bawah manjemennya, 

perusahaan memilih menggunakan 

jasa/menyewa pihak ketiga. Dengan 

menggunakan tenaga outsourcing, 

perusahan tidak perlu repot dalam 

menyiapkan fasilitas serta tunjangan 

makan dan asuransi kesehatan/BPJS 

kesehatan. Karena yang bertanggung 

jawab dalam hal ini adalah perusahaan 

penyedia tenaga kerja selama kontrak 

kerja. Meski menguntungkan 

perusahaan, namun sistem ini dirasa 

merugikan bagi tenaga kerja yang 

bersangkutan. Pernyataan ini sejalan 

dengan fakta yang ada. Bahwa tenaga 

outsourcing di PT Petrokimia Gresik 

pada tahun 2012 telah melakukan gugat 

diskriminasi kerja dengan aksi mogok 

kerja karena dirasa adanya 

ketidakadilan dalam pemberian upah, 

keberlangsungan kerja sampai usia 

pensiun, jaminan atas pesangon ketika 

di PHK dan bonus tahunan antar 

pegawai tetap dengan pegawai 

outsourcing www.hukumonline.com. 

Namun, karyawan dengan sistem 

outsourcing memiliki kelebihan dan 

kelemahan yang juga dirasakan 

perusahaan. Dilansir dari artikel 

sis.binus.ac.id, kelebihan yang 

dirasakan perusahaan salah satunya 

adalah efisiensi biaya dalam hal 

recruitment pekerja. Sedangkan 

kelemahan menggunakan sistem 

outsourcing salah satunya adalah risiko 

kualitas karyawan yang kurang baik. 

Kualitas dan kuantitas karyawan yang 

dihasilkan mempengaruhi kinerja 

perusahaan dalam melakukan kegiatan 

operasionalnya. Sehingga perusahaan 

perlu mengendalikan risiko yang 

diterima. Guna mengendalikan risiko 

kualitas karyawan yang kurang baik, 

diperlukan motivasi, tindakan 

kedisiplinan kerja dan kompensasi. 

Pentingnya motivasi adalah 

adanya hal yang menyebabkan, 

menyalurkan, dan mendukung perilaku 

manusia supaya mau bekerja giat dan 

juga antusias guna mencapai hasil yang 

optimal (Malayu S.P Hasibuan, 2012). 

Namun, setiap karyawan mempunyai 

motivasi yang berbeda-beda. Motivasi 

karyawan tersebut dapat dilihat dari 

beberapa hal, yang pertama adalah 

perilaku karyawan, yang kedua dapat 

dilihat dari usaha karyawan dan yang 

ketiga dapat dilihat juga dari kegigihan 

karyawan. 

http://www.wartaekonomi.com/
http://www.hukumonline.com/
http://www.sis.binus.ac.id/
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Motivasi saja tidak cukup untuk 

menciptakan kinerja yang tinggi, 

diperlukan juga kedisplinan yang tinggi 

untuk mendapatkan kinerja yang baik. 

Menurut Rivai (2013) disiplin kerja 

merupakan alat yang digunakan para 

manajer dalam berkomunikasi dengan 

anggota yang bertujuan untuk 

mengubah perilaku serta meningkatkan 

kesadaran agar mereka dapat mematuhi 

aturan perusahaan dan juga norma-

norma sosial yang berlaku. Hal ini 

sependapat dengan Harlie (2010) 

disiplin kerja adalah cara dalam 

menumbuhkan kesadaran para 

pekerjanya untuk dapat melakukan 

tugasnya yang telah diberikan serta 

terbentuknya disiplin kerja tidak timbul 

dengan sendirinya.  

Selain motivasi dan disiplin 

kerja, terdapat kompensasi finansial 

yang dapat memengaruhi kinerja 

karyawan. Menurut Bangun (2016) 

kompensasi finansial merupakan 

kompensasi yang dibayarkan kepada 

karyawan secara langsung baik dengan 

gaji pokok maupun kinerja (bonus dan 

insentif). Kompensasi yang adil serta 

menyejahterakan akan memicu kinerja 

karyawan sehingga dapat memperbaiki 

moralitas karyawan dan sebaliknya. 

Penelitian tentang motivasi 

yang dilakukan oleh (Sukmana & 

Sudibia, 2015 ; Arisanti et al., 2019) 

menunjukkan hasil bahwa motivasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan, sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh (Julianry et al., 

2017) motivasi berpengaruh tetapi 

negatif terhadap kinerja karyawan. 

Pada penelitian yang dilakukan  

(Hasmalawati, 2018) menunjukkan 

hasil bahwa motivasi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian tentang disiplin kerja 

yang dilakukan oleh (Wairooy, 2017 ; 

Liando et al., n.d. ; Adriansyah et al., 

2019) menunjukkan hasil bahwa 

disiplin kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan, 

penelitian yang dilakukan oleh 

(Arisanti et al., 2019) menunjukkan 

hasil disiplin kerja berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

(Likdanawati, 2018 ; Bawelle & 

Sepang, n.d.) menunjukkan hasil bahwa 

disiplin tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

Penelitian tentang kompensasi 

finansial yang dilakukan oleh (Debora 

& Ariyahyah, 2018 ; Liando et al., n.d.  

; Rufaidah, 2017) menunjukkan hasil 

bahwa kompensasi finansial 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan, sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh (Viddy & Nida, 

2020) memberikan hasil bahwa 

kompensasi finansial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian yang dilakukan (Sugijanto & 

Sutanto, 2018) menunjukkan bahwa 
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kompensasi finansial berpengaruh 

positif namun tidak signifikan. 

Penelitian ini penting dilakukan 

karena adanya risiko yang harus 

dihindari dan dikontrol oleh perusahaan 

yang melakukan outsourcing, dalam 

penelitian ini peneliti memilih 

perusahaan PT Petrokimia Gresik 

sebagai subjek penelitian. Alasan 

mengapa dipilihnya perusahaan 

tersebut karena termasuk dalam 

penggunaan jasa outsourcing dengan 

jumlah yang tidak sedikit dan juga 

terdapat sejarah permasalahan terkait 

outsourcing di PT Petrokimia Gresik. 

Sehingga peneliti tertarik untuk 

mengetahui apakah ada faktor yang 

dapat memengaruhi kinerja karyawan 

dan mengambil judul “Pengaruh 

Motivasi, Disiplin Kerja dan 

Kompensasi Finansial Terhadap 

Kinerja Karyawan Outsourcing”. 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Teori Atribusi (Expetancy Theory) 

Teori atribusi ini adalah sebuah 

kerangka kerja untuk memahami 

bagaimana setiap individu menafsirkan 

perilaku mereka sendiri dan perilaku 

orang lain. Teori ini menekankan 

bagaimana individu menggambarkan 

berbagai kejadian dan menghubungkan 

bagaimana hal tersebut berhubungan 

dengan sikap dan pemikiran mereka. 

Teori ini dikembangkan pertama kali 

oleh Newcomb & Heider (1958). 

Newcomb & Heider (1958) 

berpendapat bahwa atribusi terbagi 

menjadi dua pendekatan, atribusi 

sebagai proses persepsi dan atribusi 

sebagai penilaian kausalitas. 

Atribusi sebagai proses persepsi 

menjelaskan bahwa individu terikat 

dalam proses psikologis yang 

menghubungkan pengalaman subyektif 

mereka dengan objek yang ada. 

Sehingga dikelola menjadi sumber-

sumber akibat dari persepsi mereka. 

Atribusi sebagai penilaian kausalitas 

menjelaskan bahwa penyebab perilaku 

individu disebabkan oleh dua hal, 

personal dan impersonal. Yang 

dimaksud personal adalah perilaku 

individu yang disebabkan dari faktor 

internal individu tersebut, sedangkan 

impersonal adalah perilaku individu 

disebabkan dari faktor eksternal 

individu. 

Kinerja karyawan diduga 

didasarkan oleh tiga hal, yaitu motivasi, 

disiplin kerja dan kompensasi finansial. 

Tiga hal ini dapat dihubungkan dengan 

teori atribusi yang menjelaskan bahwa 

perilaku seseorang disebabkan oleh 

faktor internal dan eksternal karyawan. 

Faktor internal dari karyawan dapat 

berupa motivasi dan disiplin kerja, 

sedangkan faktor eksternal dapat 

berupa kompensasi yang diberikan oleh 

perusahaan karyawan bekerja. 

 

Kinerja Karyawan 

Menurut Mangkunegara (2016) 

kinerja karyawan merupakan hasil 

secara kualitas dan kuantitas yang telah 

dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikannya 

serta merupakan hasil pekerjaan yang 

telah dicapai berdasarkan persyaratan-

persyaratan. Suatu perusahaan atau 
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organisasi selalu berusaha agar para 

karyawan bisa memberikan kinerja 

yang baik. Karena kinerja karyawan 

merupakan hal yang sangat penting 

sebagai alat ukur dalam keberhasilan 

suatu tujuan. Dengan adanya kinerja 

karyawan yang tinggi maka akan 

memberikan hasil kerja yang 

memuaskan bagi perusahaan. 

Terdapat indikator-indikator 

yang dapat mengukur kinerja 

karyawan, berikut indikator kinerja 

menurut  Mangkunegara, (2013:75) : 

1) Kualitas 

Kualitas kerja merupakan seberapa 

baiknya seorang karyawan dalam 

mengerjakan pekerjaannya. 

2) Kuantitas 

Kuantitas kerja merupakan 

seberapa lama seorang karyawan 

dalam bekerja di satu harinya dan 

dapat dilihat dari kecepatan 

karyawan dalam mengerjakan 

pekerjaannya. 

3) Keandalan kerja 

Keandalan kerja merupakan 

seberapa jauh karyawan dalam 

mengerjakan tugasnya dengan 

akurat dan tanpa kesalahan. 

4) Sikap kerja 

Sikap kerja merupakan tanggung 

jawab atas kesadaran seorang 

karyawan akan tugas yang telah 

diberikan kepadanya. 

Motivasi 

Menurut Bangun (2016) 

motivasi kerja adalah suatu dorongan 

kepada karyawan agar bisa 

melaksanakan pekerjaannya dengan 

baik. Pada dasarnya suatu perusahaan 

tidak hanya mengharapkan karyawan 

mereka hanya mempunyai 

kemampuan, cakap dan terampil saja, 

namun ada yang paling penting dari hal 

tersebut adalah semangat bekerja yang 

lebih untuk mencapai hasil yang 

optimal. 

Tujuan adanya motivasi kerja 

adalah untuk mengubah perilaku 

karyawan agar sesuai dengan tujuan 

perusahaan, dapat meningkatkan gairan 

dan semangat kerja, dapat 

meningkatkan prestasi kerja, 

meningkatkan rasa tanggung jawab, 

munumbuhkan loyalitas karyawan pada 

perusahaan, meningkatkan 

produktivitas dan efisien serta 

meningkatkan disiplin kerja. Dengan 

adanya motivasi yang baik dari diri 

sendiri maupun lingkungan kerja, maka 

karyawan akan merasa lebih 

bersemangat dalam melakukan 

pekerjaannya.  

Terdapat indikator-indikator 

yang dapat mengukur motivasi, berikut 

indikator motivasi menurut Hasibuan 

(2012) : 

1) Pekerjaan itu sendiri 

Pekerjaan itu sendiri merupakan 

suatu tugas yang diperoleh dengan 

cukup menarik sehingga 

memberikan tantangan tersendiri 

bagi karyawan untuk meningkatkan 

motivasinya dalam bekerja. 

2) Pengakuan orang lain 
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Pengakuan orang lain terhadap 

prestasi yang telah diraih cukup 

memberikan motivasi kepada 

karyawan untuk melakukan 

pekerjaan lebih giat lagi. 

3) Tanggung jawab 

Tanggung jawab merupakan sikap 

pribadi karyawan untuk 

melaksanakan tugasnya dengan 

sebaik-baiknya sehingga mampu 

dikerjakan dengan tepat waktu. 

4) Gaji 

Gaji merupakan hal yang penting 

dalam memenuhi kebutuhan pokok 

bagi setiap individu karyawan, 

karena dengan gaji yang sesuai 

akan memberikan dorongan kepada 

karyawan untuk melaksanaan 

pekerjaannya dengan baik dan 

penuh semangat. 

5) Hubungan rekan kerja dan kondisi 

kerja 

Hubungan rekan kerja yang baik 

dan akrab dapat serta kondisi kerja 

yang nyaman membuat karyawan 

semakin betah dan memotivasi diri 

untuk melakukan pekerjaan dengan 

baik.  

Disiplin Kerja 

Menurut Edy (2016) disiplin 

merupakan perilaku seseorang yang 

sesuai dengan peraturan dan prosedur 

kerja yang ada, disiplin juga dapat 

diartikan sebagai sikap, tingkah laku, 

dan perbuatan yang sesuai dengan 

aturan dari pihak perusahaan atau 

organisasi baik tertulis maupun tidak 

tertulis. Pada dasarnya disiplin kerja 

sangat penting bagi suatu perusahaan 

karena dengan adanya disiplin kerja 

yang baik perusahaan akan sangat 

mudah dalam mewujudkan tujuan yang 

dicapai. Disiplin kerja yang baik 

mencerminkan rasa tanggung jawab 

seseorang pada tugas yang telah 

diberikan kepadanya. Tanpa adanya 

dukungan disiplin karyawan yang baik, 

maka perusahaan atau organisasi tidak 

akan mencapai tujuan yang dicapai. 

Terdapat indikator-indikator 

yang dapat mengukur disiplin kerja, 

berikut empat indikator disiplin 

berdasarkan pendapat Singodimedjo 

dalam Sutrisno (2016:87) : 

1) Taat terhadap aturan waktu 

Taat terhadap aturan dapat dilihat 

dari karyawan mematuhi aturan 

perusahaan dengan jam masuk 

kerja, jam pulang dan jam istirahat 

tepat waktu. 

2) Taat terhadap peraturan perusahaan 

Taat terhadap peraturan perusahaan 

dilihat dari cara berpakaian dan 

tingkah laku karyawan dalam 

bekerja. 

3) Taat terhadap aturan perilaku dalam 

pekerjaan 

Taat terhadap aturan perilaku dalam 

pekerjaan dilihat dari cara 

karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan. 

4) Taat terhadap peraturan lainnya di 

perusahaan 

Taat terhadap peraturan lainnya di 

perusahaan dapat dilihat dari 
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karyawan dalam mematuhi aturan 

perusahaan antara yang boleh dan 

yang tidak boleh dilakukan. 

Kompensasi Finansial 

Menurut Bangun (2016) 

kompensasi finansial merupakan 

kompensasi yang dibayarkan kepada 

karyawan secara langsung baik dengan 

gaji pokok maupun kinerja (bonus dan 

insentif). Pemberian kompensasi 

terhadap karyawan suatu hal yang 

sangat penting dilakukan oleh 

perusahaan, karena dengan adanya 

kompensasi akan membuat karyawan 

merasa senang dengan hasil kerja 

mereka yang telah dihargai sehingga 

dapat membuat mereka lebih 

bersemangat dan juga dapat 

meningkatkan kinerjanya. 

Kompensasi merupakan 

penghargaan atau pendapatan dari 

fungsi MSDM yang berbentuk uang, 

barang langsung maupun tidak 

langsung yang diterima karyawan atas 

imbalan jasa kepada perusahaan karena 

telah memberikan seluruh tenaga dan 

pikiran untuk kemajuan perusahaan. 

Terdapat indikator-indikator 

yang dapat mengukur kompensasi 

finansial, berikut indikator kompensasi 

finansial menurut Simamora 

(2014:445): 

1) Gaji dan Upah 

Gaji berhubungan dengan balas jasa 

dalam bentuk uang untuk tenaga 

kerja. Sedangkan upah yang 

berhubungan dengan balas jasa 

untuk tenaga kerja dihitung 

berdasarkan jam kerja. 

2) Insentif 

Insentif merupakan tambahan 

kompensasi di atas atau di luar gaji 

atau upah yang diberikan oleh 

perusahaan. 

3) Tunjangan 

Contoh dari tunjangan antara lain, 

asuransi kesehatan dan jiwa, liburan 

yang ditanggung perusahaan, 

program pension dan tunjangan 

lainnya. 

4) Fasilitas 

Fasilitas pada umumnya 

berhubungan dengan 

kenikmatan/fasilitas seperti mobil 

perusahaan, keanggotaan klub, 

tempat parkir khusus atau akses ke 

pesawat perusahaan yang diperoleh 

karyawan. 

Hubungan Motivasi terhadap 

Kinerja Karyawan Outsourcing 

Motivasi merupakan masalah 

yang kompleks dalam organisasi, 

karena setiap kebutuhan dan keinginan 

tiap individu berbeda. Seseorang yang 

memiliki motivasi tinggi, dia akan 

menyelesaikan semua tugas yang 

diberikan kepadanya. Motivasi kerja 

dapat dipengaruhi oleh kinerja 

karyawan. Hubungan antara motivasi 

dengan kinerja karyawan dapat didasari 

oleh teori atribusi. Teori atribusi adalah 

teori yang menjelaskan tentang 

penyebab perilaku seseorang dari 

faktor eksternal maupun internal. 
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Dimana motivasi adalah contoh dari 

faktor internal individu, sehingga 

kinerja karyawan yang dihasilkan dapat 

dilihat dari motivasi yang ada dalam 

diri karyawan. Motivasi sebagai faktor 

internal dapat meningkatkan kinerja 

yang dikeluarkan oleh karyawan. 

Dengan adanya motivasi kerja yang 

tinggi dalam diri karyawan 

menyebabkan karyawan semangat dan 

fokus yang tinggi dalam bekerja, 

sehingga dapat menghasilkan kinerja 

yang baik dan bagus. 

 Penelitian tentang motivasi 

yang dilakukan oleh (Sukmana & 

Sudibia, 2015 ; Arisanti et al., 2019) 

menunjukkan hasil bahwa motivasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan outsourcing, 

sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh (Julianry et al., 2017) motivasi 

berpengaruh tetapi negatif terhadap 

kinerja karyawan. Pada penelitian yang 

dilakukan  (Hasmalawati, 2018) 

menunjukkan hasil bahwa motivasi 

tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan.  

H1: Motivasi mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan outsourcing. 

Hubungan Disiplin Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan Outsourcing 

Disiplin kerja merupakan suatu 

sikap seseorang dalam menaati, 

mengharagi dan menghormati terhadap 

peraturan dan norma-norma yang 

berlaku. Disiplin kerja pada umumnya 

mempunyai pengaruh positif terhadap 

kinerja, seorang karyawan yang merasa 

bahagia dengan hasil kerja yang 

memuaskan akan menimbulkan 

keinginan untuk lebih giat lagi dalam 

pekerjaannya. Hubungan disiplin kerja 

dengan kinerja dapat didasari oleh teori 

atribusi. Dimana pada teori atribusi 

disiplin kerja tergolong pada faktor 

internal karyawan yang dapat dilihat 

dari diri karyawan. Disiplin kerja 

menyebabkan karyawan patuh dan 

tertib terhadap tugas dan pekerjaan 

yang dimilikinya. Dengan demikian, 

karyawan yang tertib dan patuh 

membuat mereka bekerja dengan 

konsentrasi yang tinggi. Sehingga akan 

berdampak pada kinerja yang 

dihasilkan karyawan. 

 Penelitian tentang disiplin kerja 

yang dilakukan oleh (Wairooy, 2017 ; 

Liando et al., n.d. ; Adriansyah et al., 

2019) menunjukkan hasil bahwa 

disiplin kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan, 

penelitian yang dilakukan oleh 

(Arisanti et al., 2019) menunjukkan 

hasil disiplin kerja berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

(Likdanawati, 2018 ; Bawelle & 

Sepang, n.d.) menunjukkan hasil bahwa 

disiplin tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

H2: Disiplin Kerja mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

outsourcing. 

Hubungan Kompensasi Finansial 

terhadap Kinerja Karyawan 

Outsourcing 
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Kompensasi finansial dapat 

dibagi menjadi dua, baik langsung atau 

tidak langsung. Kompensasi yang 

bersifat finansial langsung adalah 

kompensasi yang berupa gaji, 

tunjangan dan segala jenis pembayaran 

dari perusahaan kepada karyawan yang 

dinominalkan yang diberikan secaran 

langsung. Sedangkan kompensasi 

finansial tidak langsung berupa fisik, 

yaitu seperti asuransi dan sejenisnya 

yang diberikan kepada karyawan dalam 

kondisi tertentu. Hubungan kompensasi 

finansial dengan kinerja dapat didasari 

dengan teori atribusi. Dimana 

kompensasi finansial merupakan faktor 

eksternal yang bisa memengaruhi 

kinerja karyawan. Kompensasi 

finansial yang disepakati antara 

perusahaan dan juga karyawan akan 

menyebabkan karyawan nyaman dan 

juga bertanggung jawab terhadap 

pekerjaan yang dimilikinya, sehingga 

kinerja yang dihasilkan pun meningkat. 

Oleh karena itu, hal ini wajib dilakukan 

oleh perusahaan untuk memberikan 

kompensasi terhadap karyawan agar 

dapat meningkatkan kinerja dalam 

bekerja. 

 Penelitian tentang kompensasi 

finansial yang dilakukan oleh (Debora 

& Ariyahyah, 2018 ; Liando et al., n.d.  

; Rufaidah, 2017) menunjukkan hasil 

bahwa kompensasi finansial 

berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan 

outsorcing, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh (Viddy & Nida, 2020) 

memberikan hasil bahwa kompensasi 

finansial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Penelitian 

yang dilakukan (Sugijanto & Sutanto, 

2018) menunjukkan bahwa kompensasi 

finansial berpengaruh positif namun 

tidak signifikan. 

H3: Kompensasi Finansial 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan Outsourcing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah karyawan outsourcing pada 

perusahaan PT Petrokimia Gresik di 

wilayah kerja Keuangan&Akuntansi, 

Departemen Produksi dan Departemen 

Pemeliharaan yang berjumlah 137 

karyawan.  Teknik penentuan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode sensus. Penentuan 

jumlah sampel yang akan diambil pada 

penelitian ini menggunakan rumus 

Slovin menurut (Ryan, 2013) sebagai 

berikut:   

  

 

Motivasi (X1) 

 

Kompensasi Finansial 

(X3) 

 

Kinerja Karyawan 

Outsourcing (Y) 

 

Disiplin Kerja (X2) 
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Data Penelitian 

Sampel data dalam penelitian 

ini karyawan outsourcing yang bekerja 

pada perusahaan PT Petrokimia Gresik. 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif 

dengan sumber data primer. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan 

metode survei atau observasi. Metode 

penelitian survei atau observasi dalam 

penelitian ini menggunakan instrumen 

penelitian kuesioner dalam instrumen 

penelitiannya dengan langsung atau 

tidak langsung terjun ke lapangan. 

Skala pengukuran instrumen penelitian 

dalam penelitian ini adalah skala likert 

dengan skor 1 menunjukkan sangat 

tidak setuju, skor 2 menunjukkan tidak 

setuju, skor 3 menunjukkan setuju dan 

skor 4 menunjukkan sangat setuju. 

Media pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah 

media online berupa Google Form. 

Pengumpulan data dilakukan 

selama 2 minggu (06-21 Desember 

2020) dimana penyebaran ini dilakukan 

dengan cara mengirim melalui 

Whatsapp Group dan juga Whatsapp 

pribadi. Berdasarkan proses 

pengumpulan data responden, berikut 

hasil pengumpulan data responden 

yang telah dilakukan. 

Tabel 1 

Rincian Hasil Pengumpulan Data Responden  

Keterangan Jumlah Presentase 

Total Kuesioner yang 

disebar 

137 100 % 

Kuesioner yang tidak 

terisi 

94 68,61 % 

Kuesioner yang terisi 43 31,39 % 

Sumber: Data diolah, 2020  

Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini kepatuhan Kinerja 

Karyawan sebagai variabel dependen 

dan motivasi, disiplin kerja dan 

kompensasi finansial sebagai variabel 

independen. 

Definisi Operasional Variabel 

Kinerja Karyawan 

Definisi operasional variabel 

kinerja karyawan adalah pendapat 

karyawan tentang bagaimana kinerja 

karyawan yang baik dan bagus. 

Indikator yang digunakan dalam 

mengukur variabel kinerja karyawan 

adalah kualitas kerja, kuantitas kerja, 

keandalan kerja dan sikap kerja 

(Mangkunegara,2013:75). 

Motivasi 

Motivasi adalah suatu kekuatan 

dalam diri sesorang yang dapat 

dikembangkan oleh dirinya sendiri, 

atau dapat dikembangkan oleh 

lingkungan sekitar yang memberikan 

kekuatan sehingga dapat memengaruhi 

hasil kinerjanya, secara positif maupun 

negatif (Malayu S.P Hasibuan, 2012). 

Terdapat enam indikator menurut 

Hasibuan (2012) yang meliputi: 

pekerjaan itu sendiri, pengakuan orang 

lain, tanggung jawab, gaji, hubungan 

kerja dan kondisi kerja. 

Disiplin Kerja 

Disiplin kerja merupakan 

kesadaran seseorang serta 

kesediaannya dalam menaati aturan dan 

norma yang berlaku (Hasibuan, 2016). 
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Kesadaran sendiri merupakan sikap 

seseorang yang secara sukarela menaati 

semua peraturan dan juga sadar akan 

tugas serta tanggung jawabnya, 

kesediaan adalah suatu sikap dalam 

melaksanakan peraturan perusahaan, 

baik yang tertulis maupun tidak. 

Berdasarkan pendapat Singodimedjo 

dalam Sutrisno (2016:87) terdapat 

empat indikator disiplin kerja, yang 

meliputi: taat terhadap aturan waktu, 

taat terhadap peraturan perusahaan, taat 

terhadap aturan perilaku dalam 

pekerjaan dan taat terhadap peraturan 

lainnya di perusahaan. 

Kompensasi Finansial 

Kompensasi adalah suatu 

pengganti atau imbalan perusahaan 

kepada karyawan bebentuk uang, 

barang langsung atau tidak langsung 

sebagai imbalan atas jasa yang 

diberikan pada perusahaan. Menurut 

Bangun (2012:255) kompensasi 

finansial merupakan kompensasi yang 

dibayarkan kepada karyawan secara 

langsung baik dengan gaji pokok 

maupun kinerja (bonus dan insentif). 

Dengan pemberian kompensasi yang 

adil serta menyejahterakan akan 

memicu kinerja karyawan sehingga 

dapat memperbaiki moralitas 

karyawan. Terdapat empat indikator 

disiplin kerja menurut Simamora 

(2014:445), yang meliputi: gaji dan 

upah, insentif, tunjangan dan fasilitas. 

 

Teknik Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh motivasi, disiplin 

kerja dan kompensasi finansial 

terhadap kepatuhan Kinerja Karyawan. 

Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model regresi 

linier berganda. Persamaan model 

regresi linier berganda yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah:  

Persamaan: 𝒀 =  𝜶 +  𝜷𝟏𝑿𝟏 +
 𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝜷𝟑𝑿𝟑 + 𝑬 

Keterangan: 

Y = Kinerja Karyawan Outsourcing  

α = Konstanta       

β1, β2, β3 = Koefisien regresi   

X1 = Motivasi 

X2 = Disiplin Kerja 

X3 = Kompensasi Finansial 

E = Eror 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dapat 

menggambarkan secara objektif dari 

variabel-variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini. Penelitian ini 

menggunakan pengukuran variabel 

dengan skala likert Skala likert tersebut 

memiliki rentang skor 1 yang berarti 

sangat tidak setuju sampai skor 4 yang 

berarti sangat setuju. 

Analisis Deskriptif Variabel Motivasi 

Variabel motivasi memiliki 10 

item pernyataan yang diukur 

menggunakan skala likert dengan skor 

1 menunjukkan sangat tidak setuju, 

skor 2 menunjukkan tidak setuju, skor 

3 menunjukkan setuju dan skor 4 

menunjukkan sangat setuju. Berikut 

hasil uji deskriptif variabel motivasi: 
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Tabel 2 

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Motivasi 

Item 

Pernyataan 

Frekuensi Total 

Resonden 

Mean Nilai 

Min 

Nilai 

Max 

Std. 

Deviasi 1 2 3 4 

M1 0 4 29 10 43 3,14 2 4 0,560 

M2 1 3 26 13 43 3,19 1 4 0,664 

M3 0 6 13 24 43 3,42 2 4 0,731 

M4 1 5 10 27 43 3,47 1 4 0,797 

M5 0 4 22 17 43 3,30 2 4 0,638 

M6 1 2 17 23 43 3,44 1 4 0,700 

M7 2 5 28 8 43 2,98 1 4 0,707 

M8 2 5 28 8 43 2,98 1 4 0,707 

M9 2 2 12 27 43 3,49 1 4 0,798 

M10 1 3 14 25 43 3,47 1 4 0,735 

Rata-Rata Variabel Motivasi 3,288 - - 0,633 

   Sumber: Data diolah, 2020 

 

Tabel 2 menunjukkan analisis 

deskriptif variabel Motivasi bahwa 

nilai mean tertinggi sebesar 3.49 yang 

diperoleh pada item pernyataan M.9. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini 

menyetujui dengan pernyataan yang 

mengenai tentang responden selalu 

menjalin hubungan yang baik dengan 

karyawan lainnya. Sedangkan nilai 

mean terendah sebesar 2,98 yang 

diperoleh pada item pernyataan M.7 

dan M.8. Item pernyataan tersebut 

mengenai gaji yang diterima sesuai 

dengan hasil kerja dan merasa senang 

dengan gaji yang diterima dalam 

memenuhi kebutuhannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa hanya sebagian 

kecil responden memiliki persepsi gaji 

yang diterima sudah sesuai dan 

memenuhi kebutuhan responden. 

Namun dengan adanya persepsi 

tersebut dan pernyataan yang didapat 

bahwasannya motivasi kerja yang 

dimiliki oleh para karyawan dapat 

meningkatkan kinerja.  

Analisis Deskriptif Disiplin Kerja 

Variabel disiplin kerja memiliki 

10 item pernyataan yang diukur 

menggunakan skala likert dengan skor 

1 menunjukkan sangat tidak setuju, 

skor 2 menunjukkan tidak setuju, skor 
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3 menunjukkan setuju dan skor 4 

menunjukkan sangat setuju. Berikut 

hasil uji deskriptif variabel disiplin 

kerja:

Tabel 3 

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Disiplin Kerja 

Item 

Pernyataan 

Frekuensi Total 

Resonden 

Mean Nilai 

Min 

Nilai 

Max 

Std. 

Deviasi 1 2 3 4 

DK1 1 2 20 20 43 3,37 1 4 0,691 

DK2 1 2 19 21 43 3,40 1 4 0,695 

DK3 0 4 25 14 43 3,23 2 4 0,611 

DK4 0 3 24 16 43 3,30 2 4 0,599 

DK5 1 2 20 20 43 3,37 1 4 0,691 

DK6 1 2 24 16 43 3,28 1 4 0,666 

DK7 1 2 22 18 43 3,33 1 4 0,680 

DK8 1 2 18 22 43 3,42 1 4 0,698 

DK9 1 3 19 20 43 3,35 1 4 0,720 

DK10 1 2 12 28 43 3,56 1 4 0,700 

Rata-Rata Variabel Disiplin Kerja 3,361 - - 0,675 

  Sumber: Data diolah, 2020 

 

Tabel 3 menunjukkan analisis 

deskriptif variabel disiplin kerja bahwa 

nilai mean tertinggi sebesar 3.56 yang 

diperoleh pada item pernyataan DK10. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini 

menyetujui dengan pernyataan yang 

mengenai tentang responden bekerja 

sesuai dengan aturan yang ada. 

Sedangkan nilai mean terendah sebesar 

3.23 yang diperoleh pada item 

pernyataan DK3. Item pernyataan 

tersebut mengenai mengawali dan 

mengakhiri pekerjaan dengan tepat 

waktu. Hal ini menunjukkan bahwa 

hanya sebagian kecil responden setuju 

dengan persepsi selalu mengawali dan 

mengakhiri pekerjaan dengan tepat 

waktu. Hal ini memberikan pernyataan 

bahwa Disiplin Kerja yang dimiliki 

belum konsisten dalam meningkatkan 

kinerja karyawan. 

Analisis Deskriptif Kompensasi 

Finansial 

Variabel kompensasi finansial 

memiliki 7 item pernyataan yang 

diukur menggunakan skala likert 

dengan skor 1 menunjukkan sangat 

tidak setuju, skor 2 menunjukkan tidak 

setuju, skor 3 menunjukkan setuju dan 

skor 4 menunjukkan sangat setuju. 

Berikut hasil uji deskriptif variabel 

kompensasi finansial:
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Tabel 4 

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Kompensasi Finansial 

Item 

Pernyataan 

Frekuensi Total 

Resonden 

Mean Nilai 

Min 

Nilai 

Max 

Std. 

Deviasi 1 2 3 4 

KF1 2 5 27 9 43 3,00 1 4 0,724 

KF2 1 8 23 11 43 3,02 1 4 0,740 

KF3 3 7 20 13 43 3,00 1 4 0,873 

KF4 1 8 12 22 43 3,28 1 4 0,854 

KF5 3 9 16 15 43 3,00 1 4 0,926 

KF6 2 2 14 25 43 3,44 1 4 0,796 

KF7 1 3 27 12 43 3,16 1 4 0,652 

Rata-Rata Variabel Kompensasi Finansial 3,128 - - 0,795 

  Sumber: Data diolah, 2020 

 

Tabel 4 menunjukkan analisis 

deskriptif variabel kompensasi 

finansial bahwa nilai mean tertinggi 

sebesar 3.44 yang diperoleh pada item 

pernyataan KF6. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden dalam 

penelitian ini menyetujui dengan 

pernyataan yang mengenai tentang 

responden dalam setiap tahunnya 

mendapatkan THR dari perusahaan. 

Sedangkan nilai mean terendah sebesar 

3.00 yang diperoleh pada item 

pernyataan KF1, KF3 dan KF5. Item 

pernyataan tersebut mengenai gaji yang 

diterima sesuai dengan pekerjaan yang 

telah dilakukan lalu pada saat lembur 

bekerja perusahaan selalu memberikan 

bonus dan perusahaan selalu 

memberikan tunjangan kepada 

karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa 

hanya sebagian kecil responden 

memiliki persepsi bahwa mereka telah 

menerima gaji yang sesuai dengan 

pekerjaan yang telah dilakukan dan 

mendapatkan bonus dari perusahaan 

saat karyawan lembur bekerja serta 

mendapatkan tunjangan dari 

perusahaan. Hal ini memberikan 

pernyataan bahwa kompensasi finansial 

yang didapat dari perusahaan belum 

sesuai dengan apa yang telah 

dikerjakan oleh karyawan. 

Analisis Deskriptif Kinerja 

Karyawan Outsourcing 

Variabel kinerja karyawan 

outsourcing memiliki 10 item 

pernyataan yang diukur menggunakan 

skala likert dengan skor 1 menunjukkan 

sangat tidak setuju, skor 2 

menunjukkan tidak setuju, skor 3 

menunjukkan setuju dan skor 4 

menunjukkan sangat setuju. Berikut 

hasil uji deskriptif variabel kinerja 

karyawan outsourcing:
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Tabel 5 

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Karyawan Outsourcing 

Item 

Pernyataan 

Frekuensi Total 

Resonden 

Mean Nilai 

Min 

Nilai 

Max 

Std. 

Deviasi 1 2 3 4 

KKO1 1 2 19 21 43 3,40 1 4 0,695 

KKO2 2 1 22 18 43 3,30 1 4 0,741 

KKO3 1 2 22 18 43 3,33 1 4 0,680 

KKO4 2 2 27 12 43 3,14 1 4 0,710 

KKO5 1 3 23 16 43 3,26 1 4 0,693 

KKO6 0 4 16 23 43 3,44 2 4 0,666 

KKO7 0 3 20 20 43 3,40 2 4 0,623 

KKO8 0 3 24 16 43 3,30 2 4 0,599 

KKO9 1 2 20 20 43 3,37 1 4 0,691 

KKO10 1 4 12 26 43 3,47 1 4 0,767 

Rata-Rata Variabel Kompensasi Finansial 3,341   0,686 

   Sumber: Data diolah, 2020 

 



 

16 

 

Tabel 5 menunjukkan analisis 

deskriptif variabel kinerja karyawan 

outsourcing menunjukkan bahwa nilai mean 

tertinggi sebesar 3.47 yang diperoleh pada 

item pernyataan Y1.10. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden dalam 

penelitian ini menyetujui dengan pernyataan 

responden tidak pernah membolos dalam 

bekerja. Sedangkan nilai mean terendah 

sebesar 3.14 yang diperoleh pada item 

pernyataan Y1.4. Item pernyataan tersebut 

mengenai responden dapat menyelesaikan 

tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Hal 

ini menunjukkan bahwa hanya sedikit 

responden yang mengerjakan atau 

menyelesaikan tugas yang diberikan dengan 

tepat waktu sisanya sebagian besar responden 

memiliki persepsi bahwa mereka tidak dapat 

menyelesaikan pekerjan yang menjadi 

tanggung jawabnya dengan tepat waktu. Hal 

ini memberikan pernyataan bahwa disiplin 

yang dimiliki oleh karyawan dalam 

menggunakan waktu masih kurang baik. 

Uji Normalitas 

Tabel 6 

Hasil Uji Normalitas 

Asymp. Sig (2-Tailed) 0,200 

Nilai Alpha 0,05 

Tabel 6 menunjukkan nilai signifikan 

asymp. sig (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05 (nilai α) dan 

dilihat dari dasar pengambilan keputusan 

memberikan kesimpulan bahwa H0 diterima 

karena dari pengujian yang telah dilakukan 

berdistribusi normal, sehingga dapat 

digunakan dalam analisis – analisis 

selanjutnya. 

Uji Multikolonieritas 

Tabel 7 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Independen 

(X) 
Nilai VIF 

Motivasi 2,515 

Disiplin Kerja 1,998 

Kompensasi Finansial 1,632 

Tabel 7 menunjukkan nilai VIF 

masing-masing variabel independen yaitu: 

(X1) sebesar 2,515 ; (X2) sebesar 1,988 ; dan 

(X3) sebesar 1,632. Dimana nilai VIF dari 

masing-masing variabel tersebut lebih kecil 

dari nilai batas yang ada yaitu sebesar 10. 

Sehingga jika dilihat dari dasar pengambilan 

keputusan memberikan kesimpulan tidak 

terdapat gejala multikoliniearitas.  

Uji Autokorelasi 

Tabel 8 

Tabel Durbin-Watson 

T K DU DL 4-DU 4-DL 

43 3 1,41507 1,60905 2,58493 2,39095 

Tabel 9 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Durbin Watson 

1 1,931 

Tabel 9 menunjukkan hasil Durbin-

Watson sebesar 1,931. Nilai tersebut berada 

di tengah-tengah antara nilai DU sebesar 

(1,41507) dan nilai DL sebesar (1,60905). 

Hal ini sesuai dengan dasar pengambilan 

keputusan (du < d < 4-du), dimana dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pada pengujian ini 

tidak terdapat gejala autokorelasi. 

Uji Heterokedastisitas 

Tabel 10 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel Independen (X) Sig 

Motivasi 0,418 

Disiplin Kerja 0,473 
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Kompensasi Finansial 0,912 

Tabel 10 menunjukkan nilai 

signifikan dari masing-masing variabel 

independen adalah (X1) sebesar 0,418, (X2) 

sebesar 0,473, dan (X3) sebesar 0,912. 

Ketiga nilai tersebut lebih besar dari nilai (α 

= 0,05 atau 5%) dan dilihat dari dasar 

pengambilan keputusan memberikan 

kesimpulan bahwa variabel independen 

tersebut tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas.   

Analisis Regresi Berganda 

 

Tabel 11 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Model 
Variabel 

Independen 

Unstandardized 

B 

1 

Constant 2,065 

Motivasi 0,315 

Disiplin 

Kerja 
0,659 

Kompensasi 

Finansial 
- 0,057 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat 

dibuat persamaan atau model regresi linear 

berganda: 

Kinerja Karyawan Outsourcing = 2,065 + 

0,317 (Motivasi) + 0,659 (Disiplin Kerja) – 

0,057 (Kompensasi Finansial) + e 

Interpretasi model di atas adalah: 

a) Jika semua variabel dianggap konstan 

(tidak berpengaruh), maka nilai Kinerja 

Karyawan Outsourcing sebesar 2,065. 

b) Persepsi tentang Motivasi yang dimiliki 

oleh karyawan outsourcing dapat 

meningkatkan tingkat Kinerja Karyawan 

sebesar nilai koefisien regresi Motivasi = 

0,317. Dengan asusmsi variabel bebas 

selain Motivasi dianggap konstan (tidak 

berpengaruh). 

c) Persepsi tentang Disiplin kerja yang 

dimiliki oleh karyawan outsourcing dapat 

meningkatkan tingkat Kinerja Karyawan 

sebesar nilai koefisien regresi Disiplin 

Kerja = 0,659. Dengan asusmsi variabel 

bebas selain Disiplin Kerja dianggap 

konstan (tidak berpengaruh). 

d) Persepsi tentang Kompensasi Finansial 

yang dimiliki oleh karyawan outsourcing 

dapat menurunkan tingkat Kinerja 

Karyawan sebesar nilai koefisien regresi 

Kompensasi Finansial = - 0,057. Dengan 

asusmsi variabel bebas selain Kompensasi 

Finansial dianggap konstan (tidak 

berpengaruh). 

Uji F 

Tabel 12 

Hasil Uji F 

Model Sig. 

1 Regression 0,000 

Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi 

tersebut lebih kecil dari 0,05 dan dilihat dari 

dasar pengambilan keputusan memberikan 

kesimpulan yaitu H0 ditolak atau model pada 

penelitian ini tidak fit. Sehingga variabel 

independen yang terdiri dari Motivasi (X1), 

Disiplin Kerja (X2) dan Kompensasi 

Finansial (X3) berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap variabel dependen Kinerja 

Karyawan Outsourcing (Y). 

Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 13 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

1 0,880 0,778 0,761 

Hasil Uji koefisien determinasi pada 

tabel 13, R square menunjukkan angka 
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sebesar 0,778 atau 77,8%. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen 

yang terdiri dari Motivasi (X1), Disiplin 

Kerja (X2) dan Kompensasi Finansial (X3) 

dapat menjelaskan sebesar 77,8% terhadap 

variabel dependen Kinerja Karyawan 

Outsourcing (Y). sisanya dijelaskan oleh 

variabel independen lain yang tidak 

dijelaskan dalam penelitian ini. 

Uji Parsial (Uji t) 

Tabel 14 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Variabel Independen (X) 
Nilai 

Sig. 

Motivasi 0,019 

Disiplin Kerja 0,000 

Kompensasi Finansial 0,663 

Berdasarkan pada tabel di atas, 

menunjukkan nilai signifikansi dari masing-

masing variabel independen. Berikut 

penjelasan terkait hasil Uji Parsial:  

1. Berdasarkan hipotesis pertama (H1) pada 

penelitian ini adalah Motivasi mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan outsourcing. Jika dilihat 

dari tabel di atas nilai signifikansi dari 

variabel Motivasi (X1) sebesar 0,019. 

Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut 

lebih kecil dari nilai α = 0,05 atau 5% dan 

dilihat dari dasar pengambilan keputusan 

maka H0 ditolak. Sehingga diperoleh 

kesimpulan (H1) dalam penelitian ini 

diterima, Motivasi (X1) berpengaruh 

secara signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan Outsourcing. 

2. Berdasarkan hipotesis kedua (H2) pada 

penelitian ini adalah Disiplin Kerja 

mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan outsourcing. 

Jika dilihat dari tabel di atas nilai 

signifikansi dari variabel Disiplin kerja 

(X2) sebesar 0,000. Nilai signifikansi 

yang diperoleh tersebut lebih kecil dari 

nilai α = 0,05 atau 5% dan dilihat dari 

dasar pengambilan keputusan maka H0 

ditolak. Sehingga diperoleh kesimpulan 

(H2) dalam penelitian ini diterima, 

Disiplin kerja (X2) berpengaruh secara 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

Outsourcing. 

3. Berdasarkan hipotesis ketiga (H3) pada 

penelitian ini adalah Kompensasi 

Finansial mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

outsourcing. Jika dilihat dari tabel di atas 

nilai signifikansi dari variabel 

Kompensasi Finansial (X3) sebesar 0,663. 

Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut 

lebih besar dari nilai α = 0,05 atau 5% dan 

dilihat dari dasar pengambilan keputusan 

maka H0 diterima. Sehingga diperoleh 

kesimpulan (H3) dalam penelitian ini 

ditolak, Kompensasi Finansial (X3) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan Outsourcing. 

Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja 

Karyawan Outsourcing 

Berdasarkan hasil uji hipotesis 

pertama diketahui bahwa Variabel Motivasi 

(X1) berpengaruh signifikan. Jika dikaitkan 

dengan sampel peneliti yang digunakan yaitu 

karyawan outsourcing maka hal ini 

mendukung adanya motivasi dapat 

meningkatkan kinerja karyawan outsourcing. 

Karena pada distribusi pernyataan yang 

diperoleh sebagian besar karyawan setuju 

apabila mereka selalu menjalin hubungan 

yang baik dengan karyawan lainnya, 

sehingga dengan adanya jalinan yang baik 

karyawan dapat memiliki motivasi tinggi 

dalam bekerja. Hal ini dapat mendukung 

pernyataan apabila seseorang yang memiliki 

motivasi tinggi dia akan menyelesaikan 

semua tugas yang diberikan kepadanya. 

Meskipun pada distribusi pernyataan hanya 

sebagian kecil karyawan setuju dengan gaji 
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yang diterima sudah sesuai, karyawan masih 

tetap melakukan pekerjaannya dengan baik.  

Hasil uji hipotesis yang diperoleh 

juga sejalan dengan hipotesis pertama (H1) 

dalam penelitian ini serta sejalan dengan 

landasan teori yang dipakai pada penelitian 

ini yaitu teori atribusi. Dimana hasil yang 

didapatkan mendukung bahwa motivasi 

merupakan faktor internal dari individu yang 

mendorong individu tersebut memberikan 

kinerja yang maksimal dalam bekerja. 

Sehingga dengan adanya motivasi kerja yang 

tinggi dalam diri karyawan dapat 

meningkatkan semangat dan fokus yang 

tinggi dalam bekerja dan menghasilkan 

kinerja yang baik. Hasil penelitian ini juga 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh (Sukmana & Sudibia, 2015 ; Arisanti et 

al., 2019) yang menunjukkan bahwa motivasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan outsourcing. Hasil regresi 

linear berganda menunjukkan koefisien 

regresi variabel motivasi (X1) terhadap 

kinerja karyawan outsourcing (Y) sebesar 

0,317 yang memiliki arti bahwa motivasi 

meningkat satu satuan atau seratus persen, 

maka dapat menyebabkan kinerja karyawan 

mengalami peningkatan sebesar 31,7%. 

Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan Outsourcing 

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua 

diketahui bahwa Variabel Disiplin Kerja 

(X2) berpengaruh signifikan. Jika dikaitkan 

dengan sampel peneliti yang digunakan yaitu 

karyawan outsourcing, maka hal ini 

mendukung adanya disiplin kerja dapat 

meningkatkan kinerja karyawan outsourcing. 

Karena pada distribusi pernyataan yang 

diperoleh sebagian besar karyawan setuju 

bahwa mereka bekerja sesuai dengan aturan 

yang ada. Sehingga dapat dikaitkan serta 

mendukung dari pengertian disiplin yang 

berarti suatu sikap seseorang dalam menaati, 

menghargai dan menghormati terhadap 

peratutan dan norma-norma yang berlaku. 

Hal ini juga terbukti bahwa karyawan yang 

merasa bahagia dengan hasil kerja yang 

memuaskan akan menimbulkan keinginan 

untuk lebih giat dalam bekerja.  

Hasil uji hipotesis juga sejalan 

dengan hipotesis kedua (H2) dalam 

penelitian ini serta sejalan dengan landasan 

teori yang dipakai pada penelitian ini yaitu 

teori atribusi. Dimana hasil yang didapatkan 

mendukung bahwa disiplin kerja merupakan 

faktor internal dari individu, karena dengan 

individu yang sadar akan disiplin kerja maka 

akan membuat individu tersebut patuh dan 

tertib terhadap tugas dan pekerjaan yang 

dimilikinya. Sehingga apabila individu 

tersebut tertib dan patuh terhadap aturan akan 

membuat mereka bekerja dengan konsentrasi 

yang tinggi dan berdapampak pada kinerja 

yang dihasilkan. Hasil penelitian ini juga 

sesuai dengan hasil Penelitian tentang 

disiplin kerja yang dilakukan oleh (Wairooy, 

2017 ; Liando et al., n.d. ; Adriansyah et al., 

2019) yang menunjukkan bahwa disiplin 

kerja berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan outsourcing. Hasil regresi 

linear berganda menunjukkan koefisien 

regresi variabel disiplin kerja (X2) terhadap 

kinerja karyawan outsourcing (Y) sebesar 

0,659 yang memiliki arti bahwa disiplin kerja 

meningkat satu satuan atau seratus persen, 

maka dapat menyebabkan kinerja karyawan 

mengalami peningkatan sebesar 65,9%. 

Pengaruh Kompensai Finansial terhadap 

Kinerja Karyawan Outsourcing 

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga 

diketahui bahwa Variabel Kompensasi 

Finansial (X3) tidak berpengaruh signifikan. 

Hasil tersebut tidak sejalan dengan hipotesis 

ketiga (H3) dalam hipotesis penelitian ini 

serta tidak sejalan dengan adanya landasan 

teori yang dipakai pada penelitian ini yaitu 

teori atribusi. Dimana hasil yang didapatkan 

tidak mendukung bahwa kompensasi 

finansial merupakan faktor eksternal dari 
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individu yang dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Dengan demikian, kompensasi 

yang diberikan pekerja berdasarkan kinerja 

juga bukan berdasarkan jumlah jam kerja dan 

senioritas dengan tujuan untuk membantu 

organisasi mencapai keberhasilan strategis 

dengan memastikan keadilan internal dan 

juga eksternal.  

Hasil penelitian ini juga tidak sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Debora & Ariyahyah, 2018 ; Liando et al., 

n.d.  ; Rufaidah, 2017) menunjukkan hasil 

bahwa kompensasi finansial berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan outsourcing, sedangkan hasil 

penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan 

oleh (Viddy & Nida, 2020) memberikan hasil 

bahwa kompensasi finansial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hasil regresi linear berganda 

menunjukkan koefisien regresi variabel 

kompensasi finansial (X3) terhadap kinerja 

karyawan outsourcing (Y) sebesar -0,057 

yang memiliki arti bahwa kompensasi 

finansial menurun satu satuan atau seratus 

persen, maka dapat menyebabkan kinerja 

karyawan mengalami penurunan sebesar 5,7 

%. Jika dikaitkan dengan sampel peneliti 

yang digunakan yaitu karyawan outsourcing, 

maka hal ini tidak mendukung adanya 

kompensasi finansial dalam meningkatkan 

kinerja karyawan outsourcing. Jika dilihat 

dari distribusi pernyataan yang diperoleh 

hanya sedikit yang setuju dengan pernyataan 

bahwa gaji yang diterima sesuai dengan 

pekerjaan yang dilakukan lalu pada saat 

lembur bekerja perusahaan selalu 

memberikan bonus dan perusahaan selalu 

memberikan tunjangan kepada karyawan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji 

hipotesis tidak mendukung hipotesis ketiga 

(H3) karena yang dilakukan penyebaran 

kuesioner tidak tepat dalam pemilihan 

karyawan sehingga memberikan hasil tidak 

berpengaruh signifikan.  

Pengaruh Motivasi, Disiplin Kerja dan 

Kompensasi Finansial terhadap Kinerja 

Karyawan Outsourcing. 

Kinerja karyawan tidak lepas dari 

adanya motivasi, disiplin kerja dan juga 

kompensasi finansial yang diberikan oleh 

perusahaan. Seperti yang sudah dibahas di 

atas bahwasannya dalam rangka pencapaian 

kinerja karyawan yang maksimal dibutuhkan 

motivasi dan disiplin kerja serta adanya 

kompensasi finansial. Apabila ketiga faktor 

tersebut diterapkan dan dikembangkan secara 

bersama maka kinerja karyawan juga akan 

lebih maksimal. 

Dari hasil analisis koefisien 

determinasi diperoleh nilai Rsquare sebesar 

0,774 dan uji F diperoleh Fhitung sebesar 

0,000 dimana nilai signifikansi tersebut lebih 

kecil dari 0,05 dan dilihat dari dasar 

pengambilan keputusan memberikan 

kesimpulan yaitu H0 ditolak atau model pada 

penelitian ini tidak fit. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa Motivasi (X1), 

Disiplin Kerja (X2) dan Kompensasi 

Finansial (X3) berpengaruh signifikan secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen 

Kinerja Karyawan Outsourcing (Y). Hasil ini 

mendukung landasan teori yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu teori atribusi. Hasil 

yang sudah didapat tersebut sejalan dengan 

atribusi sebagai penilaian kausalitas yang 

menjelaskan bahwa penyebab perilaku 

individu disebabkan oleh dua hal yaitu 

personal dan impersonal, yang menjelaskan 

bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh 

faktor internal (motivasi dan disiplin kerja) 

dan eksternal individu (kompensasi 

finansial). 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

sudah dianalisis oleh peneliti maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Motivasi secara parsial terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan outsourcing bagian Keuangan 

dan Akuntansi, Departement Produksi dan 

Departement Pemeliharaan pada 

perusahaan PT Petrokimia Gresik. 

2. Disiplin Kerja secara parsial terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan outsourcing bagian Keuangan 

dan Akuntansi, Departement Produksi dan 

Departement Pemeliharaan pada 

perusahaan PT Petrokimia Gresik. 

3. Kompensasi Finansial secara parsial 

terbukti tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan outsourcing 

bagian Keuangan dan Akuntansi, 

Departement Produksi dan Departement 

Pemeliharaan pada perusahaan PT 

Petrokimia Gresik. 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah 

didapat, peneliti memeliki beberapa 

keterbatasan sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini menggunakan 

karyawan outsourcing, seharusnya bukan 

tenaga outsourcing yang digunakan pada 

pengambilan populasi karena jika 

menggunakan tenaga outsourcing maka 

menggunakan perusahaan yang memang 

memberikan tenaga ahli outsourcing 

bukan perusahaan pengguna. 

2. Dengan adanya keterbatasan waktu dan 

situasi sekarang peneliti hanya dilakukan 

pada tiga bagian saja yaitu Keuangan dan 

Akuntansi, Departemen Produksi dan 

Departemen Pemeliharaan.  

3. Tidak ada wawancara dengan responden 

dikarenakan adanya situasi pandemi saat 

ini, sehingga peneliti tidak dapat 

memeperoleh jawaban yang lebih akurat. 

4. Responden peneliti yang didapat hanya 

berjumlah 43 orang dari 58 orang yang 

sudah ditargetkan. 

5. Data yang digunakan dalam analisis 

penelitian ini menggunakan instrumen 

mendasar pada persepsi jawaban 

responden, sehingga dapat menyebabkan 

persepsi responden yang berbeda dengan 

keadaan sesungguhnya. 

Berdasarkan kesimpulan dan 

keterbatasan yang telah dijelaskan oleh 

peneliti, berikut beberapa saran yang dapat 

dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya, 

yaitu:  

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan jika 

ingin meneliti tenaga outsourcing maka 

seharusnya menggunakan perusahaan 

yang memberikan tenaga ahli outsourcing 

bukan perusahaan pengguna. 

2. Menambahkan variabel independen yang 

lain, yang dapat memengaruhi kinerja 

karyawan. Variabel lain di luar penelitian 

ini misalnya etos kerja, gairah kerja, 

pelatihan, kualitas kehidupan kerja, 

pengalaman kerja dan lain-lain. 

3. Menambah jumlah populasi dan sampel 

dalam pengambilan data. 

4. Dalam pengambilan data disarankan untuk 

melakukan wawancara sehingga data yang 

didapat lebih akurat. 
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