
ABSTRAK 

YUOID EFFENDY.Pengaruh disiplin kerja dan kompensasi terhadap 
kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak l'rat:uua Binjai,Skripsi 
tahun 2 0 l l  

Disiplin kcrja dan pcmberian kompensasi mempunyai hubungan yang 
sangat erar dalam pcningkaran kinerja pegawai. Apabila pcru�ahann mcncrapkan 
disiplin kerja yang baik dan memberikan kompcnsasi yang £t:SWii dcngan 
keburuhan pegawai. maka ldnerja pegawai akan meningkat Akan terapi jika 
perusahaan han)la menctapkan disiplin yang ketat. tanpa mcmberikan 
kompensasi yang la>ab.. maka kincrja pegawai akan mcnurun. 

Tujuan penelitian adalah unruk mengerahui pengaruh disiplin kerja dan 
kompensasi terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pda}anan Pajak Pr • .nama 
Binjai. Yang menjadi populasi dalam penelitian iru adalah scluruh pegawai di 
Kantor Pclayanan Pajak Pratruna Binjai scbanyak 75 orang pcgawai. Bcrdasarkan 
table Isaac dan �1ichael, dcngan tingkat kesalahan 5% ukuran sample diambil 
sebanyak 62 orang. Dalam mcnentukan anggora sampd digunakan tcknik 
sampling Disproportwnatl! Statijied .wmpling, karena sam pel populasi dilakukan 
£Ceara acak mempcrhatikan strara yang ada dalam populasi itu. Sumbcr data 
pcnditian ini adalah data primer melalui kuesioner yang dibagikan kcpada 
pegawai dan data sekunder bcrupa laporan-laporan tcntang kcpegawaian di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Teknik pengumpulan dara yang 
ditcrapkan melalui. wawancara dan kuesioner dengan teknik ana lisa data statistik 
deskriptif dan statistik infcrensial 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa 
disiplin kerja <ian kompcnsasi mempunyai pengaruh yang signilikan terhadap 
kinerja pegawai KPP Pratama Binjai. hal itu terbuk'1i bahwa t hitung disiplin dan 
kompensasi masing-masing 1,927 dan 2,250. t tabel dikctahui (df= 59 <l"' 0.05) 
scbesar "' 1.671 Dari hasil ini t hirung lebih besar dari t tabel, artinya secara 
pan;ial ada pengaruh positif antara disiplin dan kompensasi terhadap kinerja 
pegawait hitung disiplin dan kompcnsasi masing-masmg 1,927 dan 2,250. 
Variabcl disiplin (X1) membcrikan nilai koetisicn seb�sar 0.241 dcngan tingkat 
signilikansi 0,040< 0.05, dengan demikian seeara parsial disip lin bcrpcngaruh 
posit if dan signitikan terhadap kinerja pegawai di KPP Pratama Binjai. Variabel 
kompensasi (X2) memberi.knn nilai koetisien 0.290 dengan tingkat signifikansi 
0,029 < 0.05 dengan dcmikian sccara parsial kompensru;i berpcngaruh posirif dan 
signifikan terhadap kinerja pegawai KPP Pratama Binjai. A� dasar tcrsebw 
disiplin dan kompensasi sccara bersama-sama berpengaruh posit if dan signifikan 
terhadap kinerja pegawai di KPP Prarama Binjai. 
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