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BABI 

PENDAHULUAN 

Perusahaan merupakan suatu wadah suatu organisnsi tempat 

bcrakitititasnya pam pegawai. Pada iminya pcgawat merupakan pelaksana mama 

dalam menjalankan operusional perusahaan. Sebagai pclaksana utama pcgawai 

dituntut agar dapat mencapai tujuan pcrusahaan. Salah satu agar tercapainya 

tujuan tersebut adalab dcngan mcncrapkan disiplin kerja. 

Disiplin kcrja sangat dibutuhkan setiap organisasi, agar pegawai konsisten 

dengan peraturan yang tclah diletapkan. Dengan adanya disiplin kerja yang baik 

akan menumbuhkan rasa hormut dan saling percaya amara pimpinan dan 

bawahan serta mcmpunyai rasa tanggung jawab atas penyclesnian pckcrjannnya. 

Dengan menerapkan disiplin kcrja }ang benar akan mcmperbaiki pcrilaku dan 

kincrja pegawai. Manajemen mcmpunyai tanggung jawab untuk rnenciptakan 

suatu iklim eli sip! in kerja agar tujuan pcrusahaan dapat tercapat. 

Kompensasi merupakan b:llas jasa kepada atas kinerja pcgawai kepada 

perusahaan. Pemberian kompensasi dilakukan untuk merangsang dan mcmotivasi 

pegawai untuk mcningkatkan kinerja, serta efisiensi dan cli!ktilitas produksi. 

Kepuasan kerja pegawui tcrletak pada salah satu !hl<tor. } aitu kompcnsusi yang 

merupakan scgala sesuatu yang diterima pegawai sebagai tmbalan atas 

p.:kcrjaannya. Kompensasi dapat duancang dengan bcnar untuk m.:ncapai 

kcberhasilan bersama. sehingga pegawai merasa puas atas jeri payah mereka dan 

to:rmotivasi untuk mcncapai rujuan dan sasaran bersama manajemcn. 

Kinerja merupakan mckanisme yang penting bagi manajcmen untuk 

digunakan dalam menjalankan tujuan atau standar kinerja dan memotivusi kincrja 
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individu di wak'tll bcrikutnya. Kincrju pegawai dikatakan baik bila s..:orang 

pegawai dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibcrikan kepadanya scsuai 

dengan prosedur dan ketemuan yang ada. 

Disiplin ke�ja dan pemberian kompensasi mempunyai hubungan yang 

sangat erat dalam peningkatan kinerJB pegawai. Apabilu perusahaan menc:tapkan 

dis1plin kelja yang baik dan mcmbcrikan kompensasi yang sesuai dengan 

kebutuhan pegawai. maka kinerja regawai akan mcningkat. Akan tctapi jika 

pcrusahaan hanya menetapkan disiplin yang ketat, tanpa mcmberikan 

komp.:nsasi yang layak, maka kinerja pegawai akan menurun. 

Penulis memilih Kamor Peluyanan Pajak Pratamu Binjai scbagai ubjek 

pcnelitian. karena di instansi tersebut telah dilakukan rcforrnasi birokrasi dcngan 

menetapkan disiplin pegawai yang ketat dan pemberian tambahan kompensasi 

bagi pegawai. Penctapan disiplin pegawai yang ketat dan pemberian kompcnsasi 

bagi pegawai diharapkan mampu meningkarkan Kinelja Pegawai tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tenarik untuk membahas dan 

melakukan penclitian mengenai dis1phn kerja dan kompensasi sena hubungannya 

dcngan kinerja pegawai. Pembahasan ini disajikan dalam karya tulis dcngan 

memilih judul "Pcngaruh Disiplin Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai". 

B. Rumusao vtasalah 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan pada. Kantor 

l'clayanan PaJak Pratama Binjai, penulis mengajukan rumusan masalah 

scbagai berikut: 
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