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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah Ilmu dan seni mengatur

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, dengan adanya

MSDM dapat membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Manajemen sumber

daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia

dalam organisasi.

Menurut French dalam Gary Dessler (2013:2) bahwa: “konsep dan
teknik yang dibutuhkan untuk menangani aspek personalia atau sumber
daya manusia dari sebuah posisi manajerial, seperti rekrutmen, seleksi,
pelatihan, pemberian imbalan, penilaian dan semua kegiatan lain yang
selama ini dikenal”.

Kemudian M.Manullang (2012:198) mengemukakan bahwa:

“Seni dan ilmu pengadaan, pengembangan dan pemanfaatan SDM

sehingga tujuan perusahaan dapat direalisasikan secara daya guna dan

kegairahan kerja dari semua kerja”.

Sedangkan Wahyudi (2013:9) mendefinisikan bahwa:

“perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dari pada
pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian,
pemeliharaan dan pemisahaan sumber daya manusia ke suatu titik akhir
dimana tujuan-tujuan perorangan, organisasi dan masyarakat terpenuhi”.

Dari definisi beberapa para ahli di atas mengenai pengertian manajemen

sumber daya manusia, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya

manusia merupakan serangkaian kegiatan untuk mengatur, mengawasi ataupun

hal yang berkaitan hubungannya dengan tenaga kerja didalam

perusahaan/organisasi, dan bertujuan agar dapat mencapai tujuan yang sudah

ditetapkan oleh perusahaan/organisasi secara efektif dan efisien.
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2.1.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Terdapat enam fungsi operatif manajemen sumber daya manusia menurut

Mangkunegara (2013: 2), yaitu sebagai berikut:

1. Pengadaan tenaga kerja terdiri dari:

a. Perencanaan sumber daya manusia

b. Analisis jabatan

c. Penarikan pegawai

d. Penempatan kerja

e. Orientasi kerja

2. Pengembangan tenaga kerja mencakupi

a. Pendidikan dan pelatihan

b. Pengembangan (karier)

c. Penilaian prestasi kerja

3. Pemberian balas jasa mencakupi:

a. Balas jasa langsung terdiri dari:

1. Gaji atau upah

2. Insentif

b. Balas jasa tak langsung terdiri dari:

1. Keuntungan

2. Pelayanan atau kesejahteraan (service)

4.   Integrasi mencakup:

a. Kebutuhan karyawan

b. Motivasi

c. Kepuasan kerja

d. Disiplin kerja

e. Partisipasi kerja

5.   Pemeliharaan tenaga kerja mencakup:

a. Komunikasi kerja

b. Kesehatan dan keselamatan kerja

c. Pengendalian konflik kerja

d. Konseling kerja
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6. Pemisahan tenaga kerja

Menurut Flippo dalam Hasibuan (2012 : 11) fungsi manajemen sumber

daya manusia dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu fungsi manajerial dan

fungsi operasional.

1. Fungsi Manajerial, yaitu pelaksanaan fungsi-sungsi dari manajemen umum

terhadap sumber daya manusia. Fungsi ini terdiri dari :

a. Perencanaan (planning) adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai

dengan kebutuhan perusahaan dan efektif dalam membantu terwujudnya

tujuan .

b. Perorganisasian (organizing) adalah kegiatan untuk mengorganisasikan

semua pegawai dengan menetapkan pembagian kerja ,hubungan

kerja,delegasi wewenang,integrase dan koordinasi .

c. Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua pengawas

agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu

tercapainya tujuan organisasi pegawai dan masyarakat .

d. Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua pegawai

agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan

rencana .

2. Operasional, merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi terhadap fungsi

manajerial sumber daya manusia ,yaitu :

a. Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan seleksi penempatan

orientasi dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan

kebutuhan organisasi.

b. Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan

teknis ,teoritis .konseptual dan moral pegawa melalui pendidikan dan

pelatihan .

c. Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung dan

tidak langsung ,uang atau barang kepada pegawai sebagai imbalan jasa .

d. Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan

kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai agar tercipta kerja sama

yang sesuai dan saling menguntungkan .
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e. Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara /

peningkata kondisi fisik ,mental dan loyalitas pegawai agar mereka tetap

mau bekerja sama sampai pensiun.

f. Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang

terpenting dan kunci terwujudnya tujuan ,karena tanpa disiplin yang baik

sulit terwujudnya tujuan yang maksimal.

g. Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang

dari suatu perusahaan .

2.2 Pengertian Budaya Organisasi

Budaya organisasi identik dengan studi individu dan kelompok dalam

sebuah organisasi. Interaksi orang dalam sebuah organisasi menggambarkan

budaya pada organisasi tersebut. Budaya organisasi yang kuat mendukung tujuan-

tujuan perusahaan, sebaliknya yang lemah atau ngatif menghambat atau

bertentangan dengan tujuan-tujuan perusahaan.

Menurut Robbins & Judge (2012:520) Budaya Organisasi adalah:

“sistem makna bersama yang diselenggarakan oleh anggota yang

membedakan satu organisasi dengan organisasi yang lain.”

Kemudian Mangkunegara (2013:113) Budaya organisasi adalah:

“Seperangkat asumsi atau system keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang
dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku
bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan
internal”.

Sedangkan menurut Mas’ud dalam Kartiningsih (2015: 27) Budaya

organisasi adalah:

“ system makna, nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut bersama dalam
suatu organisasi yang menjadi rujukan untuk bertindak dan membedakan
organisasi satu dengan organisasi lain. Budaya organisasi menjadi
identitas atau karakter utama organisasi yang dipelihara dan
dipertahankan.

Mas’ud juga menyatakan bahwa suatu budaya yang kuat merupakan

perangkat yang bermanfaat untuk mengarahkan perilaku, karena

membantu karyawan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik sehingga
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setiap karyawan pada awal karirnya perlu memahami budaya dan

bagaimana budaya tersebut terimplementasikan.

2.2.1 Fungsi Budaya Organisasi

Budaya memiliki beberapa fungsi di dalam suatu organisasi. Ada

beberapa pendapat mengenai fungsi budaya organisasi, yaitu sebagai berikut:

Fungsi budaya organisasi menurut Pabundu (2012:14) adalah:

1. Sebagai batas pembeda terhadap lingkungan, organisasi maupun kelompok

2. Sebagai perekat bagi pegawai dalam suatu organisasi sehingga dapat

mempunyai rasa memiliki, partisipasi dan rasa tanggung jawab atas kemajuan

perusahaan

3. Membentuk perilaku karyawan, sehingga karyawan dapat memahami

bagaimana mencapai tujuan oraganisasi

4. Mempromosikan stabilitas sistem social, sehingga lingkungan kerja menjadi

positif, nyaman dan konflik dapat diatur secara efekif

5. Sebagai mekanisme control dalam memandu dan membentuk sikap perilaku

karyawan.

6. Sebagai integrator, karena adanya sub budaya baru. Dapat mempersatukan

kegiatan para anggota perusahan yang terdiri dari sekumpulan individu yang

berasal dari budaya yang berbeda.

7. Sebagai sasaran untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok organisasi 8.

Sebagai acuan dalam menyusun perencanaan perusahaan

8. Sebagai alat komunikasi antara atasan dengan bawahan atau sebaliknya, serta

antar anggota organisasi.

9. Sebagai penghambat berinovasi. Hal ini terjadi apabila budaya organisasi

tidak mampu mengatasi masalah-masalah yang menyangkut lingkungan

eksternal dan integritas internal

Sedangkan menurut Robbins (2015: 248) fungsi budaya organisasi

adalah sebagai berikut:

1. Budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang

lain
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2. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi.

3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas

dari pada kepentingan diri individual seseorang.

4. Budaya merupakan perekat social yang membantu mempersatukan organisasi

itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh

karyawan.

5. Budaya sebagai mekanisme pembuatan makna dan kendali yang memandu

dan membentuk sikap serta perilaku karyawan.

Lalu menurut Robbins dan Judge (2012:28) budaya organisasi

mempunyai beberapa fungsi antara lain:

1. Budaya organisasi berfungsi sebagai pengikat seluruh komponen organisasi,

terutama pada saat organisasi menghadapi guncangan baik dari dalam

maupun dari luar aklibat adanya perubahan.

2. Budaya organisasi merupakan alat untuk menyatukan beragam sifat, karakter,

bakat dan kemampuan yang ada di dalam organisasi.

3. Budaya organisasi merupakan salah satu identitas organisasi, artinya

perusahaan memiliki identitas sebagai perusahaan yang mengutamakan

ketepatan dan kecepatan.

4. Budaya organisasi berfungsi sebagai suntikan energy untuk mencapai kinerja

yang tinggi.

5. Budaya organisasi merupakan representasi dari ciri kualitas yang berlaku

dalam organisasi tersebut.

6. Budaya organisasi merupakan pemberi semnagat bagi para anggota

organisasi. Organisasi yang kuat akan menjadi motivator yang kuat juga bagi

para anggotanya.

7. Adanya perubahan di dalam suatu organisasi akan membawa pandangan baru

tentang kepemimpinan.

8. Salah satu fungsi budaya organisasi adalah untuk meningkatkan nilai dari

stakeholdernya, yaitu anggota organisasi, pelangan, pemasok, dan pihak

pihak lain yang berhubungan dengan organisasi.
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Dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi memiliki fungsi yang sangat

penting, budaya mempermudah timbulnya komitmen, budaya juga pada umumnya

sukar dibedakan dengan fungsi budaya kelompok atau budaya organisasi, karena

budaya merupakan gejala sosial.

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Budaya Organisasi

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi budaya salah satunya

yaitu menurut Robbins dan Judge (2012:32) mengungkapkan ada enam faktor

yang mempengaruhi budaya organisasi, yaitu:

1. Observed behavioral regularities, yakni keberaturan cara bertindak dari para

anggota yang tampak teramati. Ketika anggota organisasi berinteraksi dengan

anggota lainnya, mereka mungkin menggunakan bahasa umum, istilah, atau

ritual tertentu.

2. Norms,  yakni   berbagai   perilaku  yang   ada,   termasuk  di  dalamnya

tentang pedoman sejauh mana suatu pekerjaan harus dilakukan.

3. Dominant values, yakni adanya nilai-nilai inti yang dianut bersama oleh

seluruh anggota organisasi, misalnya tentang kualitas produk yang tinggi,

absensi yang rendah atau efisiensi yang tinggi.

4. Philosophy, yakni adanya kebijakan-kebijakan yang berkebaab dengan

keyakinan organisasi dalam memperlakukan pelanggan dan pegawai.

5. Rules, yakni adanya pedoman yang kuat, dikaitkan dengan kemajuan

organisasi.

6. Organization climate, yakni perasaan keseluruhan yang tergambarkan dan

disampaikan melalui kondisi tata ruang, cara berinteraksi para anggota

organisasi, dan cara anggota memperlakukan dirinya dan pelanggan atau

orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi juga dapat dipengaruhi oleh

gaya manajemen, dalam hal ini bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian,

kegiatan memimpin, serta pengendalian, yang dilakukan akan mencerminkan gaya

manajemen yang berlaku pada perusahaan itu.
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2.2.3 Dimensi dan Indikator Budaya Organisasi

Budaya perusahaan merupakan suatu hal yang sangat komplek. Untuk

itu, dalam pengukuran budaya perusahaan atau organisasi diperlukan indikator

yang merupakan karakteristik dasar budaya organisasi sebagai wujud nyata

keberadaanya. Menurut Robbins & Judge (2012:520) terdapat 7 indikator dari

budaya organisasi, yaitu:

1. Inovasi dan pengambilan resiko, yaitu kadar seberapa jauh karyawan

didorong untuk inovatif dan mengambil resiko.

Dengan indikator di antaranya :

a. Kemampuan melakukan inovasi

b. Kemampuan mengambil resiko

2. Perhatian ke hal yang rinci atau detail, yaitu kadar seberapa jauh karyawan

diharapkan mampu menunjukan ketepatan, analisis dan perhatian yang rinci.

Dengan indikator di antaranya :

a. Memperhatikan pekerjaan secara rinci

b. Memperhatikan proses secara detail

3. Orientasi hasil, yaitu  kadar seberapa  jauh pemimpin fokus pada hasil atau

output dan bukannya pada cara mencapai hasil itu.

Dengan indikator di antaranya :

a. Menggunakan hasil yang terbaik

b. Mengutamakan hasil sesuai harapan perusahaan

4. Orientasi kepada manusia, yaitu kadar seberapa jauh keputusan manajemen

turut mempengaruhi orang-orang yang ada dalam organisasi.

Dengan indikator di antaranya :

a. Menghargai rekan kerja

b. Memotivasi rekan kerja

5. Orientasi tim, yaitu kadar seberapa jauh pekerjaan disusun berdasarkn tim dan

bukannya perorangan.

Dengan indikator di antaranya :

a. Bekerja secara team

b. Mengutamakan team work
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6. Keagresifan, yaitu kadar seberapa jauh karyawan agresif dan bersaing,

bukannya dari bekerja sama.

Dengan indikator di antaranya :

a. Memiliki jiwa agresif

b. Mengoptimalkan kemampuan

7. Kemantapan/stabilitas, yaitu kadar seberapa jauh keputusan dan tindakan

organisasi menekankan usaha untuk mempertahankan status quo.

Dengan indikator di antaranya :

a. Memiliki keteguhan prinsip

b. Memiliki emosi yang stabil

Sedangkan menurut Umar (2010:207) menyebutkan ada 8 dimensi

utama yang secara keseluruhan merupakan hakikat budaya organisasi, yaitu:

1. Inisiatif individual

Sejauhmana organisasi memberikan kebebasan kepada setiap karyawan

dalam mengemukakan pendapat atau ide-ide yang didalam pelaksanaan tugas

dan fungsinya.

a. Kebebasan mengemukakan pendapat

b. Kebebasan untuk berinisiatif dalam pekerjaan

2. Toleransi terhadap tindakan berisiko

Sejauhmana para pegawai dianjurkan untuk dapat bertindak agresif, inovatif

dan mengambil resiko dalam mengambil kesempatan yang dapat memajukan

dan mengembangkan organisasi.

a. Kesempatan untuk bertindak aktif dalam bekerja

b. Kebebasan dalam berinovatif

3. Arah

Sejauhmana pimpinan menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan

kegiatan yang diinginkan, sehingga para karyawan memahaminya dan segala

kegiatan yang dilakukan para karyawan mengarah pada pencapaian tujuan

organisasi.

a. Kejelasan standar kerja pada organisasi

b. Kejelasan prestasi yang diharapkan
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4. Integrasi

Sejauhmana suatu organisasi dapat mendorong unit-unit organisasi untuk

bekerja dengan cara yang terkoordinasi.

a. Koordinasi antar unit organisasi

b. Tingkat kerjasama antar bagian dalam unit

5. Kontrol

Adanya pengawasan dari para pimpinanterhadap para pegawai dengan

menggunakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan demi kelancaran

organisasi

a. Sistem pengawasan dan instansi

b. Ketegasan peraturan dalam instansi

6. Identitas

Sejauhmana para pegawai mengidentifikasi dalam dirinya secara keseluruhan

dengan organisasinya dari pada dengan para kelompok kerja tertentu atau

dengan bidang keahlian professional lainnya,

a. Kebanggan terhadap organisasi dan bagiannya.

b. Pengetahuan mengenai nilai-nilai budaya di dalam organisasi

7. Toleransi terhadap konflik

Sejauhmana pegwai didorong untuk mengemukakan konflik dan kritik secara

terbuka guna memajukan organisasi.

a. Penyelesaian konflik yang ada di kantor

b. Kebebasan menyampaikan kritik

Pada hakikatnya budaya organisasi memiliki nilai yang baik bagi

kemajuan suatu organisasi. Budaya organisasi merupakan salah satu tool

manajemen dan sebuah konsep kunci keberhasilan suatu organisasi dalam

mencapai tujuan (Visi dan Misinya). Budaya organisasi mampu menjadi karakter

dari suatu organisasi, karakter tersebutlah yang menuntun karyawan bekerja

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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2.3 Pengertian Disiplin Kerja

Disiplin kerja adalah suatu kemampuan yang akan berkembang dalam

kehidupan kesehariannya seseorang atau kelompok (organisasi) dalam mematuhi

peraturan, norma-norma, untuk melakukan nilai-nilai kaidah tertentu dan tujuan

hidup yang ingin dicapai oleh mereka dalam bekerja.

Berikut definisi disiplin yang akan dikemukakan oleh beberapa para ahli:

Bejo Siswanto (2013:291) menyatakan bahwa:

“Disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan
taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun
yang tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak
menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang
diberikan kepadanya”.

Lalu menurut Sutrisno (2016:87) mengatakan bahwa:

”Disiplin merupakan alat penggerak karyawan. Agar setiap pekerjaan

dapat berjalan dengan lancer, maka harus diusahakan agar ada displin yang

baik.”

Sedangkan menurut Rivai (2013:125) bahwa:

“Suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan
pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta
sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan
seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial
yang berlaku”.

Disiplin kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

Pegawai yang  disiplin  dalam  bekerja  sejak  berangkat,  saat kerja dan saat

pulang kerja serta sesuai aturan dalam bekerja, biasanya akan memiliki kinerja

yang baik. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja

merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan

baik tertulis maupun tidak tertulis, dan bila melanggar aka ada sanksi atas

pelanggarannya. Disiplin memiliki peran penting dalam membentuk tingkah laku.
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2.3.1 Tujuan Disiplin Kerja

Disiplin kerja sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi tujuan-tujuan

dari disiplin kerja itu sendiri, sehingga pelaksanaan kerja menjadi lebih efektif dan

efisien. Disiplin kerja bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang teratur,

tertib dan pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana

sebelumnya. Disiplin kerja yang dilakukan secara terus menerus oleh manajemen

dimaksudkan agar para pegawai memiliki motivasi untuk mendisiplinkan diri,

bukan karena adanya sanksi tetapi timbul dari dalam dirinya sendiri. Menurut

Bejo Siswanto (2013:292) tujuan dari disiplin kerja ada 2 (dua) yaitu tujuan

umum dan tujuan khusus :

1. Tujuan umum

Tujuan umum dari disiplin kerja adalah demi kelangsungan intansi

perusahaan sesuai dengan motif intansi perusahaan yang bersangkutan, baik

hari ini mapun hari esok.

2. Tujuan khusus

a. Agar para tenaga kerja menapati segala peraturan dan kebijakan

ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan perusahaan yang

berlaku, baik yang tertulis mapun yang tidak tertulis serta melaksanakan

perintah manajemen.

b. Dapat melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya serta mampu memberikan

pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu yang berkepentingan

dengan intansi pemerintahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang

diberikan kepadanya

c. Dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana barang dan jasa

perusaaan sebaik-baiknya

d. Dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku

pada intansi pemerintah.

Sutrisno (2016:84) menyatakan bahwa tujuan disiplin kerja yang baik

akan tercermin pada suasana, yaitu:

1. Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan.
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2. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawaan untuk

melaksanakan pekerjaan

3. Besarnya rasa tanggung jawab pada karyawan untuk melaksanakan tugas

dengan sebaik-baiknya

4. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas dan rasa solidaritas yang

tinggi dikalangan karyawan

5. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas kerja pada karyawaan.

Menurut Simamora dalam Sinambela (2012:243) tujuan utama tindakan

pendisiplinan adalah memastikan bahwa perilaku-perilaku pegawai konsisten

dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh organisasi. Berbagai aturan yang

disusun oleh organisasi adalah tuntunan untuk mencapai tujuan organisasi yang

ditetapkan. Pada saat suatu aturan dilanggar, efektivitas organisasi berkurang

sampai pada tingkat tertentu, tergantung pada kerasnya pelanggaran.

Tujuan berikutnya adalah menciptakan atau mempertahankan rasa

hormat dan saling percaya diantara atasan dan bawahannya. Disiplin yang

diberlakukan secara tidak tepat dapat menciptakan masalah-masalah seperti moral

kerja yang rendah, kemarahan, dan kemauan buruk di antara pengawas dan

bawahan-bawahannya. Dalam kondisi seperti ini semua perbaikan dan perilaku

pegawai hanya akan berlangsung singkat, dan pengawas harus mendisiplinkan

kembali pegawai dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Pelaksanaan

tindakan disiplin yang benar tidak hanya memperbaiki perilaku pegawai, akan

tetapi juga akan meminimalkan masalah-masalah pendisiplinan di masa yang akan

datang melalui hubungan yang positif di antara bawahan dan atasan.

Tindakan pendisiplinan juga dapat membantu pegawai supaya menjadi

lebih produktif, dengan demikian dapat menguntungkannya dalam jangka waktu

panjang. Tindakan pendisiplinan yang tepat dapat mendorong pegawai untuk

meningkatkan kinerja yang pada akhirnya akan menghasilkan pencapaian

individu.
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2.3.2 Macam-macam Disiplin Kerja

Kedisiplinan kepada pegawai haruslah sama pemberlakuaanya. Disiplin

berlaku bagi semua, tidak memilih, memilah dan memihak kepada siapapun yang

melanggar akan dikenakan sanksi pendisiplinan yang sama termasuk bagi manajer

atau pimpinan, karena pimpinan harus memberi contoh terhadap para

bawahannya. Mangkunegara (2013:129) mengemukakan bahwa bentuk disiplin

kerja yaitu :

1. Disiplin preventif

Merupakan suatu upaya untuk menggerakan karyawan untuk mengikuti dan

mematuhi pedoman kerja, aturan aturan yang telah digariskan oleh instansi.

2. Disiplin korektif

Merupakan suatu upaya untuk menggerakan karyawan dalam suatu peraturan

dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman

yang berlaku pada instansi.

3. Disiplin progresif

Merupakan kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat

terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang.

Bentuk-bentuk kedisiplinan menurut Simamora (2012:611) ada 3

macam bentuk, yaitu:

1. Disiplin Manajerial, segala sesuatu tergantung pada pemimpin mulai dari awal

hingga akhir.

2. Disiplin Tim, kesempurnaan kinerja bermuara dari ketergantungan satu sama

lain dan ketergantungan ini berkecambah dari suatu komitmen setiap anggota

terhadap seluruh organisasi.

3. Disiplin Diri, dimana pelaksana tunggal sepenuhnya tergantung pada

pelatihan, ketangkasan, dan kendali diri.

Sedangkan  bentuk-bentuk  kedisiplinan  menurut Rivai (2013:444)

adalah sebagai berikut :

1. Disiplin Retributif, yaitu berusaha menghukum orang yang berbuat salah.

2. Disiplin Korektif, yaitu berusaha membantu pegawai mengkoreksi

perilakunya yang tidak tepat.
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3. Perspektif Hak-hak Individu, yaitu berusaha melindungi hak-hak dasar

individu selama tindakan-tindakan disipliner.

4. Perspektif Utilitarian, yaitu memiliki fokus kepada penggunaan disiplin hanya

pada saat konsekuensi-konsekuensi tindakan disiplin melebihi dampak-

dampak negatifnya.

2.3.3 Hambatan Disiplin Kerja

Disiplin dibuat untuk mengatur tata hubungan yang berlaku tidak saja

dalam perusahaan-perusahaan besar atau kecil, tetapi juga pada seluruh organisasi

yang mempekerjakan banyak sumber daya manusia untuk melaksanakan

pekerjaan. Pembuatan suatu peraturan disiplin dimaksudkan, agar para pegawai

dapat melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi

penerapan disiplin itu banyak menemui hambatan dalam pelaksanaannya.

Menurut Saydam (2012:286), hambatan pendisiplinan karyawan akan terlihat

dalam suasana kerja berikut ini:

1. Sering terlambatnya pegawai masuk kantor atau pulang lebih cepat dari jam

yang sudah ditentukan

2. Tingginya angka absensi pegawai

3. Menurunnya semangat dan gairah kerja

4. Berkembangnya rasa tidak puas dan saling melempar tanggung jawab

5. Penyelesaian pekerjaan yang lambat, karena pegawai lebih sering mengobrol

dari pada bekerja

6. Tidak terlaksananya supervise dan WASKAT (pengawasan yang melekat dari

atasan) yang baik

Jadi dapat disimpulkan bahwa hambatan disiplin kerja pegawai

disebabkan karena kurangnya motivasi kerja sehingga kedisiplinan akan waktu

tidak begitu diperhatikan, kurangnya pemberian insentif terhadap pegawai yang

memiliki kedisiplinan tinggi dalam bekerja. Pegawai yang biasa-biasa saja dan

sulit untuk mengembangkan diri, pegawai jenis ini cenderung pasif.
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2.3.4 Sanksi Pelanggaran Disiplin Kerja

Pelanggaran kerja adalah setiap ucapan, tulisan, perbuatan seorang

pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang telah diatur oleh pimpinan

organisasi. Sedangkan sanksi pelanggaran kerja adalah hukuman disiplin yang

dijatuhkan pimpinan organisasi kepada pegawai yang melanggar peraturan

disiplin yang telah diatur pimpinan organisasi. Adapun menurut Dharma

(2012:403-407) berpendapat bahwa sanksi pelanggaran kerja akibat tindakan

indisipliner dapat dilakukan dengan cara :

1. Pembicaraan informal

Dalam aturan pembicaraan informal dapat dilakukan terhadap karyawan yang

melakukan pelanggaran kecil dan pelanggaran itu dilakukan pertama kali.

Jika pelanggaran yang dilakukan karyawan hanyalah pelanggaran kecil,

seperti terlambat masuk kerja atau istirahat siang lebih lama dari yang

ditentukan, atau karyawan yang bersangkutan juga tidak memiliki catatan

pelanggaran peraturan sebelumnya, pembicaraan informal akan memecahkan

masalah. Pada saat pembicaraan usahakan menemukan penyebab

pelanggaran, dengan mempertimbangkan potensi karyawan yang

bersangkutan dan catatan.

2. Peringatan lisan

Peringatan lisan perlu dipandang sebagai dialog atau diskusi, bukan sebagai

ceramah atau kesempatan untuk “mengumpat karyawan”. Karyawan perlu

didorong untuk mengemukakan alasannya melakukan pelanggaran. Selama

berlangsungnya pembicaraan, sebagai seorang pimpinan perlu berusaha

memperoleh semua fakta yang relevan dan memintanya mengajukan

pandangan. Jika fakta telah diperoleh dan telah dinilai, maka perlu dilakukan

pengambilan keputusan terhadap karyawan bersangkutan.

3. Peringatan tertulis

Peringatan tertulis diberikan untuk karyawan yang telah melanggar peraturan

berulang-ulang. Tindakan ini biasanya didahului dengan pembicaraan

terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran.
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4. Pengrumahan sementara

Pengrumahan sementara adalah tindakan pendisiplinan yang dilakukan

terhadap karyawan yang telah berulang kali melakukan pelanggaran. Ini

berarti bahwa langkah pendisiplinan sebelumnya tidak berhasil mengubah

perilakunya. Pengrumahan sementara dapat dilakukan tanpa melalui tahapan

yang diuraikan sebelumnya jika pelanggaran yang dilakukan adalah

pelanggaran yang cukup berat. Tindakan ini dapat dilakukan sebagai

alternative dari tindakan pemecatan jika pimpinan perusahaan memandang

bahwa karir karyawan itu masih dapat diselamatkan.

5. Demosi

Demosi berarti penurunan pangkat atau upah yang diterima karyawan. Akibat

yang biasa timbul dari tindakan pendisiplinan ini adalah timbulnya perasaan

kecewa, malu, patah semangat, atau mungkin marah pada karyawan

bersangkutan. Oleh sebab itu, demosi tidak dipandang sebagai langkah yang

besar manfaatnya dalam pendisiplinan progresif di sejumlah perusahaan.

6. Pemecatan

Pemecatan merupakan langkah terakhir setelah langkah sebelumnya tidak

berjalan dengan baik. Tindakan ini hanya dilakukan untuk jenis pelanggaran

yang sangat serius atau pelanggaran yang terlalu sering dilakukan dan tidak

dapat diperbaiki dengan langkah pendisiplinan sebelumnya. Keputusan

pemecatan biasanya diambil oleh pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi.

Jadi setiap tindakan indisipliner yang dilakukan oleh seorang pegawai

dalam suatu organisasi itu harus mendapat perhatian khusus dari para atasan, dan

perlu diberikan tindakan lebih lanjut, misal memberikan sanksi berupa teguran

sebagai sanksi lisan atau teguran berupa tindakan.

2.3.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi disiplin Kerja

Disiplin kerja dapat timbul dari diri sendiri dan dari perintah,berikut ini

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja menurut Luthans (2012:112) antara

lain:
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1. Self discipline

Disiplin ini timbul karena seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya dan

telah menjadi  bagian  dari  organisasi,  sehingga orang akan tergugah hatinya

untuk ada dan secara sukarela mematuhi segala peraturan yang berlaku.

2. Command discipline

Dalam setiap organisasi, yang diinginkan pastilah jenis disiplin yang pertama,

yaitu datang karena kesadaran dan keinsyafan. Akan tetapi kenyataan selalu

menunjukkan bahwa disiplin itu lebih banyak di sebabakan oleh adanya

semacam paksaan dari luar.

Dari beberapa faktor di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya

faktor yang memepengaruhi disiplin kerja berasal dari dua faktor yaitu intrinsic

dan ekstrinsik maupun faktor kepribadian dan faktor lingkungan. Semua

organisasi atau perusahaan pasti mempunyai standar perilaku yang harus

dilakukan dalam hubungannya dengan pekerjaan dan menginginkan para pegawai

untuk mematuhinya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivias.

2.3.6 Dimensi dan Indikator Disiplin Kerja

Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan

pegawai suatu organisasi, Menurut Rivai (2013:102) disiplin kerja memiliki

beberapa indikator diantaranya yaitu :

1. Kehadiran

Hal ini menjadi indikator yang mendasar untuk mengukur kedisiplinan.

Pegawai memiliki disiplin kerja rendah terbiasa unuk  terlambat dalam

bekerja. Faktor – faktor yang mempengaruhi tinggkat kehadiran pegawai

yaitu:

a. Ketepatan waktu masuk kerja

b. Aktivitas dalam bekerja

2. Ketaatan pada peraturan kerja

Pegawai yang taat pada peraturan kerjatidak akan melalaikan prosedur kerja

dan  akan  selalu  mengikuti  pedoman  kerja yang ditetapkan oleh
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perusahaan. Faktor – faktor yang mempengaruhi ketaatan pada aturan kerja di

antaranya :

a. Kepatuhan terhadap aturan kerja

b. Kepatuhan terhadap pedoman kerja

3. Ketaatan pada standar kerja

Hal ini bisa dilihat melalui besarnya tanggung jawab pegawai terhadap tugas

yang diamanahkan kepadanya. Faktor – faktor yang mempengaruhi kataatan

pada standar kerja di antaranya :

a. Tanggung jawab dalam bekerja

b. Hasil yang dicapai dalam melakukan pekerjaan

4. Tingkat kewaspadaan tinggi

Pegawai memiliki kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati, penuh

perhitungan dan ketilitian dalam bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu

secara efektif dan efisien.

Faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat kewaspadaan tinggi di antaranya:

a. Ketelitian dalam bekerja

b. Penuh perhitungan dalam bekerja

5. Bekerja Etis

Beberapa   pegawai  mungkin  melakukan  tindakan  yang  tidak  sopan

kepada pelanggan atau terlibat dalam tindakan yang tidak pantas. Hal ini

merupakan salah satu bentuk tindakan indisipliner, sehingga bekerja etis

sebagai salah satu wujud dari disiplin kerja pegawai. Faktor –faktor yang

mempengaruhi bekerja etis di antaranya :

a. Perilaku individu saat bekerja

b. Moral individu saat bekerja

Bejo Siswanto 2013:291) berpendapat bahwa dimensi dari disiplin kerja

itu ada 5 yaitu :

1. Frekuensi Kehadiran

Frekuensi  kehadiran  merupakan  salah  satu  tolak  ukur  untuk  mengetahui

tingkat kedisiplinan pegawai. Semakin tinggi frekuensi kehadirannya atau
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rendahnya tingkat kemangkiran maka pegawai tersebut telah memliki disiplin

kerja yang tinggi.

Dengan indikator:

a. Absensi

b. Tepat waktu

2. Tingkat Kewaspadaan

Karyawan yang dalam melaksanakan pekerjaannya selalu penuh perhitungan

dan ketelitian memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap dirinya

maupun pekerjaannya.

Dengan Indikator:

a. Perhitungan

b. ketelitian

3. Ketaatan Pada Standar Kerja

Pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya diharuskan menaati semua

standar kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan dan pedoman kerja

agar kecelakaan kerja tidak terjadi atau dapat dihindari.

Dengan indikator:

a. Menaati aturan dan pedoman kerja

b. Tanggung jawab

4. Ketaatan Pada Peraturan Kerja

Keta atan pada peraturan kerja ini dimaksudkan demi kenyamanan dan

kelancaran dalam bekerja.

Dengan indikator:

a. Kepatuhan

b. kelancaran

5. Etika Kerja

Etika kerja diperlukan oleh setiap pegawai dalam melaksanakan

perkerjaannya agar tercipta suasana harmonis, saling menghargai antar

sesama pegawai. Dengan indikator:

a. Suasana harmonis

b. Saling menghormati
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Dari beberapa indikator diatas, tujuan utama perusahaan membuat

peraturan yang diberikan kepada individu yaitu untuk mendapatkan tujuan

perusahaan yang seideal mungkin agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Pegawai

yang mempunyai disiplin kerja yang tinggi akan merasa riskan meninggalkan

pekerjaan jika belum selesai, bahkan akan merasa senang jika dapat

menyelesaikan tepat waktu, dia mempunyai target dalam menyelesaikan suatu

pekerjaan sehingga selalu memprioritaskan pekerjaan mana yang perlu

diselesaikan terlebih dahulu.

2.4 Kinerja

Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas

atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang

melakukan pekerjaan, maupun hasil atau keluaran dari suatu proses.

2.4.1 Definisi Kinerja

Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu

proses. Berikut ini di kemukakan definisi kinerja dari beberapa ahli di antaranya

yaitu:

Menurut Rivai dan Basri (2012:50) bahwa:

“Hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama
periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai
kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria
yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama”.

Kemudian Bangun (2012:233) mendefinisikan bahwa:

”Kinerja karyawan adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang

berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan”.

Sedangkan Menurut Mangkunegara (2013:22) bahwa:

“Hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang  dicapai oleh

seseorang  dalam  melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang

diberikan”.

Jadi dapat disimpulkan bahwaa kinerja adalah hasil evaluasi terhadap

pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dibandingkan kriteria yang telah
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ditetapkan sebelumnya. Dan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam

mencapai tujuannya tergantung pada kinerja pegawai yang dimiliki oleh

organisasi tersebut, maka dari itu suatu perusahaan atau organisasi harus

memastikan bahwa kinerja pegawainya sesuai dengan kriteria jabatan dan

tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut.

2.4.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja Karyawan

Kinerja karyawan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan

kinerja instansi melalui peningkatan kinerja SDM, dalam penilaian kinerja tidak

hanya semata-mata menilai hasil fisik tetapi pelaksanaan pekerjan secara

keseluruhan yangmenyangkut berbagai bidang seperti kemampuan, kerajinan,

disiplin, hubungan kerja atau hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan tugasnya

semua. layak untuk dinilai. Tujuan penilaian kinerja pegawai menurut Rivai

(2013:552), pada dasarnya meliputi :

1. Meningkatkan etos kerja.

2. Meningkatkan motivasi kerja.

3. Untuk mengetahui tingkat kinerja pegawai selama ini.

4. Untuk mendorong pertanggungjawaban dari pegawai.

5. Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji

berkala, gaji pokok, kenaikangaji istimewa dan insentif uang.

6. Untuk pembeda antar pegawai yang satu dengan yang lainnya.

7. Pengembangan SDM yang masih dapat dibedakan lagi ke dalam penugasan

kembali, seperti diadakannya mutasiatau transfer, rotasi instansi, kenaikan

jabatan, pelatihan.

8. Sebagai alat untuk membantu dan mendorong pegawai untuk mengambil

inisiatif dalam rangka memperbaiki kinerja.

9. Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan agar kinerja

menjadi baik.

10. Untuk mendorong pertanggung jawaban dari pegawai.
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11. Sebagai alat untuk memperoleh umpan balik dari pegawai untuk

memperbaiki desain pekerjaan, lingkungan kerja, dan rencana karier

selanjutnya.

12. Pemutusan hubungan kerja, pemberian sanksi ataupun hadiah.

13. Memperkuat hubungan antara pegawai dengan supervisor melalui diskusi

tentang kemajuan kerja mereka.

14. Sebagai penyaluran keluhan yang berkaitan dengan masalah pekerjaan.

Tujuan Penilaian kinerja menurut Riani (2013) terdapat pendekatan

ganda terhadap tujuan penilaian presetasi kerja sebagai berikut:

1. Tujuan Evaluasi

Hasil-hasil penilaian prestasi kerja digunakan sebagai dasar bagi evaluasi

refuler terhadap prestasi anggota-anggota organisasi, yang meliputi:

a. Telaah gaji. Keputusan-keputusan kompensas yang mencakup kenaikan

merit-pay, binus dan kenaikan gaji lain nya merupakan salah satu tujuan

utama penilaian prestasi kerja

b. Kesempatan Promosi. Keputusan-keputusan penyusunan pegawai

(Staffing) yang berkenaan dengan promosi, demosi, transfer dan

pemberhentian karyawan merupakan tujuan kedua dari penilaian kerja

2. Tujuan Pengembangan

a. Informasi yang dihasilkan oleh sisem penilaian prestasi kerja dapat

dgunakan untuk mengembangkan pribadi anggota-anggota oranisasi

b. Mengukuhkan dan Menopang Prestasi Kerja. Umpan balik prestasi

kerja (performance feedback) merupakan kebutuhan pengembangan

yang utama karena hamper semua karyawan bagi peningkatan prestasi

kerja di masa yang akan dating.

c. Meningkatakan Prestasi Kerja. Tujuan penilaian kerja juga untuk

memberikan pedoman kepada karyawan bagi peningkatan prestasi kerja

di masa yang akan datang.
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Tujuan penilaian kinerja menurut Bangun (2012:231-233):

1. Evaluasi antar individu dalam organisasi

Penilaian kinerja dapat bertujuan untuk menilai kinerja setiap individu dalam

organisasi. Tujuan ini dapat memberi manfaat dalam menentukan jumlah dan

jenis kompensasi yang merupakan hak bagi setiap individu dalam organisasi.

2. Pengembangan diri setiap individu dalam organisasi

Penilaian kinerja pada tujuan ini bermanfaat untuk pengembangan karyawan.

Setiap individu dalam organisasi dinilai kinerjanya, bagi karyawan yang

memiliki kinerja rendah perlu dilakukan pengembangan baik melalui

pendidikan maupun pelatihan.Karyawan yang berkinerja rendah disebabkan

kurangnya pengetahuan atas pekerjaannya akan ditingkatkan pendidikannya,

sedangkan bagi karyawan yang kurang terampil dalam pekerjaannya akan

diberi pelatihan yang sesuai.

3. Pemeliharaan sistem

Berbagai sitem yang ada dalam organisasi, setiap subsistem yang ada saling

berkaitan antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Salah satu

subsistem yang tidak berfungsi dengan baik akan mengganggu jalannya

subsistem yang lain. Oleh karena itu, sistem dalam organisasi perlu dipelihara

dengan baik.

4. Dokumentasi

Penilaian kinerja akan memberi manfaat sebagai dasar tindak lanjut dalam

posisi pekerjaan karyawan di masa akan datang. Manfaat penilaian kinerja

disini berkaitan dengan keputusan-keputusan manajemen sumber daya

manusia.

2.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Prawirosentono (2012:27) mengemukakan bahwa faktor-faktor

yang mempengaruhi kinerja, yaitu:

1. Efektifitas dan efisiensi

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan

bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak dicari
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kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga

mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efesien.

Sebaliknya, bila akibat yang di cari-cari tidak penting atau remeh maka

kegiatan tersebut efisien.

2. Otoritas (Wewenang)

Otoritas  adalah sifat  dari  suatu komunikasi atau perintah dalam suatu

organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota

yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengn kontribusinya

perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh

dalam organisasi tersebut.

a. Disiplin

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi,

disiplin pegawai adalah kegiatan pegawai yang bersangkutan dalam

menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja.

b. Inisiatif

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam

membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan

tujuan organisasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut

Mangkunegara (2013:6), adalah sebagar berikut:

1. Faktor Individu

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki

integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisinknya (jasmani).

Dengan adanya integrasi yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka

individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik

ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu mengelola dan

mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan

kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi.

Dengan kata lain, tanpa adanya konsentrasi yang baik dari individu dalam

bekerja, maka pimpinan mengharapkan mereka dapat bekerja produktif dalam

mencapai tujuan organisasi. Konsentrasi individu dalam bekerja sangat
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dipengaruhi kemampuan potensi, yaitu kecerdasan pikiran atau intelegensi

Quotiont (IQ) dan kecerdasan Emotional Quotiont (EQ).

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam

mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara

lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, target kerja yang

menantang. Pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, peluang

karir dan fasilitas kerja yang relatif memadai. Sekalipun jika faktor

lingkungan organisasi kurang menunjang maka bagi individu yang memiliki

tingkat kecerdasan emosi baik, sebenarnya tetap dapat berprestasi dalam

bekerja. Hal ini bagi individu tersebut, lingkungan organisasi itu dapat

dirubah dan bahkan dapat diciptakan oleh dirinya serta pemacu motivasi.

Faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Sutrisno (2016:153)

mengemukakan adanya dua faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu, faktor

disiplin individu dan lingkungan, faktor-faktor individu yang dimaksud adalah :

1. Usaha yang menunjukan sejumlah sinergi fisik dan mental yang digunakan

dalam menyelenggarakan gerakan tugas.

2. Abilities, yaitu sifat-sifat personal yang diperlukan untuk melaksanakan suatu

tugas.

Pada umumnya orang percaya bahwa kinerja individu merupakan fungsi

gabungan dari tiga faktor, yaitu :

1. Kemampuan, perangai dan minat seorang pekerja.

2. Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peranan seorang pekerja.

3. Tingkat motivasi kerja.

Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan literature yang memebahas

masalah masalah kinerja menekankan faktor karyawan sebagai penyebab utama

dari timbulnya kinerja yang rendah. Meskipun sangat penting, hal itu belum

mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Tinggi rendahnya kinerja karyawan

pada dasarnya merupakan hasil pengaruh dari sedikitnya empat faktor utama yaitu

karyawan itu sendiri, pekerjaan yang dilakukannya, mekanisme kerja, dan

lingkungan kerja.
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2.4.4 Karakteristik Kinerja Pegawai

Setiap orang mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda-beda dalam

menjalankan aktifitas ataupun bersosialisasi, begitupun dalam hal pekerjaan.

Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi adalah sebagai berikut

Mangkunegara (2013:68):

1. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.

2. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi.

3. Memiliki tujuan yang realistis.

4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi

tujuannya.

5. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.

6. Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang konkrit dalam seluruh kegiatan

kerja yang dilakukannya.

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pegawai yang kinerjanya baik

akan selalu mengikuti tata cara atau prosedur yang sesuai standar yang telah

ditetapkan. Akan tetapi di dalam kinerja tersebut mesti harus memiliki beberapa

kriteria agar meningkatnya produktifitas sehingga apa yang diharapkan

perusahaan tersebut bisa berjalan sesuai apa yang diinginkan.

2.4.5 Metode Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna

mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya

kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada

dalam organisasi. Terdapat beberapa metode penilaian kinerja menurut para ahli

salah satunya adalah menurut Gibson (2012:110) mengungkapkan beberapa

metode penilaian kinerja, terdiri dari:

1. Metode Skala Penilaian Grafik.

Merupakan metode yang mendaftarkan sejumlah ciri dan kisaran kinerja

untuk masing-masing pegawai kemudian dinilai dengan mengidentifikasi skor

yang paling baik menggambarkan tingkat kinerja untuk masing-masing ciri.
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2. Metode Skala Penilaian Perilaku. Merupakan suatu metode penilaian yang

bertujuan mengkombinasikan manfaat dari insiden kritis dan Penilaian

berdasarkan kuantitas dengan menjangkau skala berdasarkan kuantitas pada

contoh-contoh spesifik dari kinerja yang baik dan jelek.

3. Metode Manajemen Berdasarkan Sasaran.

Metode ini meliputi penetapan tujuan khusus yang dapat diukur bersama

dengan masing-masing pegawai dan selanjutnya secara berkala meninjau

kemajuan yang dicapai.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penilian kinerja merupakan proses yang

dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu pegawai..

Penilaian kinerja pegawai memungkinkan pegawai mengetahui seberapa baik

mereka bekerja jika dibandingkan dengan standar-standar organisasi. Penilaian

kinerja memberikan mekanisme penting bagi manajemen untuk dibenarkan dalam

menjelaskan tujuan-tujuan dan standar-standar kinerja serta motivasi kinerja

individu di waktu berikutnya.

2.4.6 Cara-cara Untuk Meningkatkan Kinerja

Berdasarkan pernyataan menurut Timpe (2012:37) cara-cara untuk

meningkatkan kinerja antara lain:

1. Diagnosis. Suatu diagnosis yang berguna dapat dilakukan secara informal

oleh setiap individu yang tertarik untuk meningkatkan kemampuannya dalam

mengevaluasi dan memperbaiki kineja, menyimpan catatan harian kerja yang

dapat membantu memperluas pencarian manajer penyebab-penyebab kinerja.

2. Pelatihan. Setelah gaya atribusioanal dikenali dan dipahami, pelatihan dapat

membantu manajemen bahwa pengetahuan ini digunakan dengan tepat.

3. Tindakan. Tidak ada program dan pelatihan yang dapat mencapai hasil

sepenuhnya tanpa dorongan untuk menggunakannya. Analisa atribusi kausal

harus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari tahap-tahap penilaian kinerja

formal.

Dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai agar

lebih baik maka pihak manajemen harus bisa menemukan teknik agar
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produktivitas bisa berjalan dengan baik, pihak manajemen harus turun langsung

ke lapangan tujuannya agar menciptakan hubungan baik antar manajemen dengan

pegawainya.

2.4.7 Dimensi dan Indikator Kinerja Pegawai

Penilaian kinerja (performance appraisal), juga disebut tinjauan kinerja,

evaluasi kinerja, atau penilaian pegawai, adalah upaya menilai prestasi dengan

tujuan meningkatkan produktivitas pegawai maupun perusahaan. Akan tetapi,

tujuan tersebut sering tidak tercapai karena banyak perusahaan yang melakukan

penilaian  kinerja  yang  kurang  baik.  Dampaknya  adalah  demotivasi  kerja  dan

turunnya pencapaian sasaran perusahaan dari tahun ke tahun. Indikator untuk

mengukur kinerja pegawai secara individu ada 5 indikator, yaitu Robbins

(2015:260):

1. Kualitas

Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan

pegawai. Faktor –faktor yang mempengaruhi kualitas di antaranya :

a. Hasil yang dicapai dalam menyelesaikan pekerjaan

b. Keterampilan yang dikuasai dalam mengerjakan tugas

2. Kuantitas

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah

unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Faktor – faktor yang

mempengaruhi kuantitas di antaranya :

a. Jumlah unit pekerjaan yang diselesaikan

b. Siklus aktivitas dalam bekerja

3. Ketepatan waktu

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan,

dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu

yang tersedia untuk aktivitas lain. Faktor – fakor yang mempengaruhi

ketepatan waktu di antaranya :

a. Konsistensi dalam bekerja
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b. Efesiansi dalam memaksimalkan waktu kerja

4. Efektivitas

Merupakan   tingkat    penggunaan  sumber   daya   organisasi   (tenaga,

uang,  teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan

hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Faktor – faktor yang

mempengaruhi efektivitas di antaranya :

a. Ketepatan waktu

b. Perlengkapan dan fasilitas

5. Kemandirian

Merupakan tingkat seorang pegawai yang nantinya akan dapat menjalankan

fungsi kerjanya. Merupakan suatu tingkat dimana pegawai mempunyai

komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab pegawai terhadap

kantor. Faktor – faktor yang mempengaruhi kemandirian di antaranya :

a. Kebiasaan

b. Sikap

Menurut Mangkunegara (2013:67), mengungkapkan beberapa dimensi

atau kriteria yang perlu mendapat perhatian sebagai indikator dalam pengukuran

kinerja, antara lain :

1. Kualitas Kerja

Menunjukan kerapihan, ketelitian, keterkaitan hasil kerja dengan tidak

mengabaikan volume pekerjaan. Kualitas kerja yang baik dapat menghindari

tingkat kesalahan dalam penyelesaian pekerjaan yang dapat bermanfaat bagi

kemajuan instansi.

Dengan indikator:

a. Kerapihan

b. Kemampuan

c. Keberhasilan

2. Kuantitas Kerja

Menunjukan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam satu

waktu sehingga efisien dan efektivitas dapat terlaksana sesuai dengan tujuan

instansi.
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Dengan indikator:

a. Kecepatan

b. kepuasan

3. Tanggung jawab

Menunjukan seberapa besar karyawan dalam menerima dan melaksanakan

pekerjaannya, mempertanggung jawabkan hasil kerja serta sarana dan

prasarana yang digunakan dan perilaku kerjanya setiap hari.

Dengan indikator:

a. Hasil kerja

b. Pengambilan keputusan

c. Sarana dan prasarana

4. Kerja Sama

Kesediaan karyawan untuk berpartisipasi dengan karyawan yang lain secara

vertikal dan horizontal baik didalam maupun diluar pekerjaan sehingga hasil

pekerjaan akan semakin baik.

Dengan indikator:

a. Kekompakan

b. Hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan

5. Inisiatif

Inisiatif dari dalam diri aggota perusahaan untuk melakukan pekerjaan serta

mengatasi masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah dari atasan atau

menunjukan tanggung jawab dalam pekerjaan yang sudah kewajiban

seseorang karyawan.

Dengan indikator:

a. Kemandirian

Menurut Bangun (2012:233) menyatakan bahwa untuk memudahkan

penilaian kinerja karyawan, standar pekerjaan harus dapat diukur dan dipahami

secara jelas. Suatu pekerjaan dapat diukur melalui 5 dimensi, yaitu:

1. Kuantitas pekerjaan

Hal ini menunjukan jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau

kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan.
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a. Melakukan pekerjaan sesuai dengan target output yang harus dihasilkan

perorang per satu jam kerja.

b. Melakukan pekerjaan sesuai sesuai dengan jumlah siklus aktifitas yang

diselesaikan.

2. Kualitas pekerjaan

Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu

untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang dituntut suatu

pekerjaan tertentu.

a. Melakukan pekerjaan sesuai dengan operational manual

b. Melakukan pekerjaan sesuai dengan inspection manual

3. Ketepatan waktu

Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, untuk jenis pekerjaan

tertentu diselesaikan tepat waktu, karena memiliki ketergantungan atau

pekerjaan lainnya.

a. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan

b. Memanfaatkan waktu pengerjaan secara optimal untuk menghasilkan

output yang diharapkan oleh perusahaan

4. Kehadiran

Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan dalam

mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan.

a. Datang tepat waktu

b. Melakukan pekerjaan sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan

5. Kemampuan kerja sama

Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang saja, untuk jenis

pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh dua orang karyawan atau

lebih. Kinerja karyawan dapat dinilai dari kemampuannya bekerja sama

dengan rekan sekerja lainnya.

a. Membantu atasan dengan memberikan saran untuk peningkatan

produktivitas perusahaan

b. Menghargai rekan kerja satu sama lain

c. Bekerja sama dengan rekan kerja secara baik.
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2.5 Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini didukung dengan penelitian-penelitian

sebelumnya mengenai Hubungan antara Budaya Organisasi  dengan disiplin

melalui kinerja. Analisis penelitian terdahulu dipaparkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Penelitian-penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti Judul Peneliti Variabel
Penelitian Hasil Penelitian

1 Annisa Dwi
Purwitasari
(2017)
Universitas
Widyatama

Pengaruh
Disiplin Kerja
dan Motivasi
Kerja terhadap
Kinerja Pegawai
Badan
Kepegawaian
Daerah Provinsi
Jawa Barat

X1= Disiplin
X2 = Motivasi
Y= Kinerja
Karyawan

Hasil penelitian
menunjukan bahwa
disiplin kerja dan
motivasi kerja
berpengaruh positif
signifikan terhadap
kinerja pegawai, hal ini
diketahui F sebesar
27.567 dengan tingkat
signifikansi yang
dihasilkan sebesar 0,000
(<0,050), Yang berarti
dapat disimpulkan
bahwa disiplin kerja dan
motivasi kerja
mempunyai hubungan
positif terhadap kinerja
pegawai di dinas Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan analisis uji
regresi dapat dilihat dari
nilai R square sebesar
0.701 menunjukan
bahwa dalam model
regresi disiplin kerja dan
motivasi kerja mampu
menjelaskan 49,2%
varians kinerja pegawai,
sedangkan sisanya
sebesar 50,8%
dipengaruhi oleh
variabel lain diluar
disiplin kerja dan
motivasi kerja.
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No Nama Peneliti Judul Peneliti Variabel
Penelitian Hasil Penelitian

2 Harris
Muhammad
Setiawan (2017)
Universitas
Widyatama

Pemgauh
Budaya
Organisasi
terhadap Kinerja
Karyawan (Studi
Kasus di Kanwil
DJKN Jawa
Barat)

X1= Budaya
Organisasi
Y= Kinerja
Karyawan

Berdasarkan hasil
perhitungan analisis
regresi sederhana
korelasi budaya
organisasi (X) terhadap
kinerja pegawai (Y),
yaitu sebesar 0,518.
Kesimpulan statistiknya,
terdapat hubungan yang
cukup kuat dan searah
antara budaya organisasi
(X) terhadap kinerja
pegawai (Y) . Koefisien
Determinasi (Kd)
budaya organisasi (X)
terhadap kinerja
pegawai (Y) adalah
sebesar 26,8%,
sedangkan sisanya
sebesar 73,2%
dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak
diteliti oleh pada
penelitian ini. Dari hasil
output SPSS, diperoleh
= 1,675. Dari hasil
perhitungan
menunjukan = 4,369 >
1,675.
Sehingga, hipotesis
yang penulis buat dapat
diterima, artinya
hipotesis terdukung oleh
fakta – fakta dilapangan.
Pernyataan hipotesis
“Ada pengaruh antara
budaya organisasi
terhadap kinerja
karyawan”. Dapat
diterima.
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No Nama Peneliti Judul Peneliti Variabel
Penelitian Hasil Penelitian

3 Putra, Rizky
Satria (2016)
Universitas
Widyatama

Pengaruh
Disiplin Kerja
terhadap Kinerja
Karyawan pada
perusahaan
karang setra
waterland
Bandung

X1= Disiplin
Y= Kinerja
Karyawan

Berdasarkan hasil
analisis, disiplin kerja
berpengaruh signifikan
terhadap kinerja
karyawan karena
menunjukan thitung >
ttabel dengan
probabilitas lebih besar
dari nilai probabilitas
Sig.

4. Desi (2013)
Universitas
Pasundan

Pengaruh budaya
orgnisasi dan
disiplin terhadap
kinerja pegawai
di dinas
pendidikan kota
Surabaya

X1= Budaya
Organisasi
X2 = Disiplin
Y= Kinerja
Karyawan

Terdapat pengaruh
positif yang signifikan
antara budaya organisasi
dan disiplin kerja secara
simultan terhadap
kinerja pegawai di
Dinas Pendidikan Kota
Surabaya.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kinerja pegawai adalah prestasi kerja atau hasil kerja baik dari kualitas

dan kuantita yang dicapai pegawai persatuan periode waktu dalam melaksanakan

tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Peningkatan kinerja karyawan bukan perkejaan mudah yang dapat dikerjakan

secara kilat, tetapi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja karyawan. Beberapa hal yang mungkin

mempengaruhi tingkat kinerja karyawan diantaranya adalah budaya organisasi

dan disiplin kerja yang bersangkutan.

Menurut Mas’ud dalam Kartiningsih (2015: 27) menyatakan bahwa

budaya organisasi adalah system makna, nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut

bersama dalam suatu organisasi yang menjadi rujukan untuk bertindak dan

membedakan organisasi satu dengan organisasi lain. Budaya organisasi menjadi

identitas atau karakter utama organisasi yang dipelihara dan dipertahankan.

Mas’ud juga menyatakan bahwa suatu budaya yang kuat merupakan perangkat

yang bermanfaat untuk mengarahkan perilaku, karena membantu karyawan untuk
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melakukan pekerjaan yang lebih baik sehingga setiap karyawan pada awal

karirnya perlu memahami budaya dan bagaimana budaya tersebut

terimplementasikan.

Menurut Robbins (2015:230-280) terdapat 7 karakter utama, yang

kesemuanya menjadi elemen-elemen penting budaya organisasi, yaitu: inovasi dan

pengambilan resiko, perhatian terhadap detail, orientasi terhadap hasil, orientasi

terhadap individu, orientasi terhadap tim, agresifitas dan stabilitas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harris Muhammad

Setiawan (2017) yang berjudul: Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja

Karyawan (Studi Kasus di Kanwil DJKN Jawa Barat) hasil menunjukan bahwa

terdapat hubungan yang cukup kuat dan searah antara budaya organisasi (X)

terhadap kinerja pegawai (Y) . Koefisien Determinasi (Kd) budaya organisasi (X)

terhadap kinerja pegawai (Y) adalah sebesar 26,8%, sedangkan sisanya sebesar

73,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh pada penelitian ini.

Dari hasil output SPSS, diperoleh = 1,675. Dari hasil perhitungan menunjukan =

4,369 > 1,675.

Selain budaya organisasi kerja karyawan, disiplin tidak kalah pentingnya

dalam pencapaian kinerja karyawan, dimana pelatihan mempengaruhi karyawan

terhadap pencapaian target dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

Disiplin Kerja merupakan faktor yang dituntut oleh perusahaan sebagai

kebutuhan dan konsekuensi seseorang dalam bekerja karena disiplin kerja

karyawan dapat mempengaruhi kepuasan dalam bekerja, bila kepuasan kerja

terpenuhi dengan baik, maka akan dicerminkan pada disiplin kerjanya. Disiplin

yang dipengaruhi karyawan dipengaruhi oleh faktor kepuasan kerja mereka,

dimana semakin puas karyawan dalam pekerjaannya maka disiplin kerja karyawan

itu semakin meningkat.

Untuk mengungkapkan adanya keterkaitan antara disiplin kerja terhadap

kinerja karyawan dikemukakan oleh Sutrisno (2016:96) menyatakan bahwa:

“Semakin baik disiplin kerja seorang karyawan, maka semakin tinggi hasil kerja

(kinerja) yang akan dicapai”.
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Menurut Rivai (2013:444) menyatakan bahwa : “Salah satu cara yang

digunakan sebagai alat ukur para manajer untuk mengubah suatu perilaku serta

sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang

mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku,

meningkatkan kinerja melalui orang untuk menciptakan iklim kebersamaan dan

komitmen dalam perusahaan sehingga disiplin kerja dapat mendukung

kinerjanya.”

Berdasarkan penelitian Putra Rizki Satria (2016) dengan judul

pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada perusahaan karang setra

waterland Bandung dengan hasil disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap

kinerja karyawan karena menunjukan thitung > ttabel dengan probabilitas lebih

besar dari nilai probabilitas Sig.

Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Desi (2013) dengan judul

pengaruh Budaya Organisasi dan Disiplin kerja terhadap Kinerja pegawai di

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan hasil terdapat pengaruh positif yang

signifikan antara budaya organisasi dan disiplin kerja secara simultan terhadap

kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. artinya jika budaya

organisasi dan disiplin kerja ditingkatkan, maka akan sangat meningkatkan kinerja

karyawan. Disiplin kerja yang terpelihara dengan baik mencerminkan besarnya

tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Budaya organisasi yang tinggi serta didukung disiplin kerja memberikan pengaruh

positif terhadap peningkatan kinerja karyawan.
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Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

2.7 Hipotesis

Suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang

menghunbungkan antara dua variable atau lebih hubungan tersebut dirumuskan

secara eksplisit maupun inplisit. Sugiyono (2015:41) hipotesis adalah jawaban

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kerangka

konseptual diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian adalah:

H1 : Budaya Organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja

karyawan.

Budaya Organisasi

Variabel (X1)

1. Inovasi dan Pengambilan
Risiko

2. Perhatian terhadap detail
3. Orientasi terhadap hasil
4. Orientasi terhadap individu
5. Orientasi terhadap tim
6. Agresivitas
7. Stabilitas

Robbins &Judge(2012:520)

Disiplin Kerja

Variabel (X2)

1. Frekuensi Kehadiran
2. Tingkat kewaspadaan
3. Ketaatan pada standar kerja
4. Ketaatan pada peraturan kerja
5. Etika kerja

Bejo Siswanto (2013:291)

Kinerja

Variabel (Y)

1. Kualitas kerja
2. Kuantitas kerja
3. Ketepatan waktu
4. Kehadiran
5. Kemampuan

kerjasama

Bangun (2012:233)
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H2 : Disiplin kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja

karyawan.

H3 : Budaya organisasi dan disiplin kerja memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kinerja karyawan.


