
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja berasal dari kata Job performance yaitu prestasi kerja yang dicapai 

seseorang. Performance diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, 

pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja, penampilan kerja. Dalam 

melakukan suatu pekerjaan, seorang pegawai hendaknya memiliki kinerja yang 

tinggi. Akan tetapi hal tersebut sulit untuk dicapai, bahkan banyak pegawai yang 

memiliki kinerja yang rendah atau semakin menurun walaupun telah banyak memiliki 

pengalaman kerja dan lembaga pun telah banyak melakukan pelatihan maupun 

pengembangan terhadap sumber daya manusianya, hal ini dilakukan dengan harapan 

dapat meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja pada seluruh karyawannya 

(http://risnawatiririn.wordpress.com/2011/02/27/konsep-kinerja-pegawai/). 

Landasan yang sesungguhnya dalam suatu organisasi adalah kinerja. Jika 

tidak ada kinerja maka seluruh bagian organisasi, maka tujuan tidak dapat tercapai. 

Kinerja perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemimpin atau manajer (Hayati; 

2010:8). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dan diterjamahkan oleh 

Hadari (2008: 63) : 

“Kinerja dikatakan tinggi apabila suatu target kerja dapat diselesaikan 

pada waktu yang tepat atau tidak melampui batas waktu yang disediakan. 

Kinerja menjadi rendah juka diselesaikan melampui batas waktu yang 

disediakan sama sekali tidak terselesaikan” 

 

Prawirosentono (2008:126) menyebutkan bahwa: 

“Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang 

dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

http://risnawatiririn.wordpress.com/2011/02/27/konsep-kinerja-pegawai/


 

 

secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun 

etika”. 

Definisi kinerja pegawai menurut Simamora (2008: 7) : 

“Kinerja karyawan adalah tingkat dimana para karyawan mencapai 

persyaratan-persyaratan pekerjaan”. 

 

 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan 

adalah kemampuan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan, dimana suatu target 

kerja dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampui batas waktu yang 

disediakan sehingga tujuannya akan sesuai dengan moral maupun etika perusahaan. 

Dengan demikian kinerja karyawan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan. 

 

2.2  Standar Kinerja Pegawai 

Standar kinerja pegawai dalam setiap manajemen sangat beragam. Standar 

kerja dianggap memuaskan bila pernyataannya menunjukkan beberapa bidang pokok 

tanggung jawab karyawan, memuat bagaimana suatu kegiatan kerja akan dilakukan, 

dan mengarahkan perhatian kepada mekanisme kuantitif bagaimana hasil-hasil 

kinerja diukur. Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan harus mengarahkan 

semua tenaga, pikiran, ketrampilan, pengetahuan, dan waktu kerjanya untuk 

mencapai apa yang ditentukan oleh standar kinerja (Andriyani; 2009:24).   

Standar kinerja pergawai menurut Soekidjo (2009:8) : 

“Untuk mencapai tujuan kinerja karyawan maka dapat dinilai dari tiga 

hal, meliputi: penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan, 

adanya standar pelaksanaan kerja, praktis (mudah dipahami atau 

dimengerti karyawan atau penilai)”.                

Prawirosentono (2008: 126), kinerja dapat dinilai atau diukur dengan beberapa 

indikator yaitu: 

1. Efektifitas. Efektifitas yaitu bila tujuan kelompok dapat dicapai dengan kebutuhan 

yang direncanakan.  



 

 

2. Tanggung jawab Merupakan bagian yang tak terpisahkan atau sebagai akibat 

kepemilikan wewenang.  

3. Disiplin Yaitu taat pada hukum dan aturan yang belaku. Disiplin karyawan adalah 

ketaatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja 

dengan perusahaan dimana dia bekerja.  

4. Inisiatif  Berkaitan dengan daya pikir, kreatifitas dalam bentuk suatu ide yang 

berkaitan tujuan perusahaan. Sifat inisiatif sebaiknya mendapat perhatian atau 

tanggapan perusahaan dan atasan yang baik. Dengan perkataan lain inisiatif 

karyawan merupakan daya dorong kemajuan yang akhirnya akan mempengaruhi 

kinerja karyawan.   

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa banyak kriteria kinerja 

yang meliputi: efektifitas, tanggung jawab, disiplin dan inisiatif. Berbagai macam 

jenis pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tentunya membutuhkan kriteria yang 

jelas, karena masing-masing pekerjaan tentunya mempunyai standar yang berbeda- 

beda tentang pencapaian hasilnya (Andriyani; 2009:26). 

Seperti telah dijelaskan bahwa yang memegang peranan penting dalam suatu 

organisasi tergantung pada kinerja pegawainya. Agar pegawai dapat bekerja sesuai 

yang diharapkan, maka dalam diri seorang pegawai harus ditumbuhkan motivasi 

bekerja untuk meraih segala sesuatu yang diinginkan. Apabila semangat kerja 

menjadi tinggi maka semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya akan lebih cepat 

dan tepat selesai. Pekerjaan yang dengan cepat dan tepat selesai adalah merupakan 

suatu prestasi kerja yang baik (Andriyani; 2009:27). 

 

2.3  Pengertian Displin 

Disiplin berasal dari bahasa latin Discere yang berarti belajar. Dari kata ini 

timbul kata Disciplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Dan sekarang kata 

disiplin mengalami pengembangan makna dalam beberapa pengertian. Pertama, 

disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada 



 

 

pengawasan, dan pengadilan. Kedua disiplin sebagai latihan yang bertujuan 

mengembangkan diri agar dapat berlaku tertib dan perasaan taat, patuh terhadap nilai-

nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung 

jawabnya. Dan pendisiplinan bisa jadi menjadi istilah pengganti untuk hukuman 

ataupun instrumen hukuman dimana hal ini bisa dilakukan pada diri sendiri ataupun 

pada perusahaan (http://krblanglangbuana.worpress.com/2011/12/04/pengertian-

disiplin/). 

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang 

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, 

semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Oleh 

karena itu, setiap manajer selalu berusaha agar para bawahannya mempunyai disiplin 

yang baik. Seorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinannya, jika para 

bawahannya berdisiplin baik. Untuk memelihara dan meningkatkan kedisiplinan yang 

baik adalah hal yang sulit, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. 

Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan. Tanpa dukungan 

disiplin karyawan yang baik, sulit perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, 

kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya 

(Hasibuan; 2008:193-194). 

       Hasibuan (2008:194) menyebutkan bahwa: 

“Sesorang akan bersedia mematuhi semua peraturan serta melaksanakan 

tugas-tugasnya, baik secara sukarela maupun karena terpaksa. Kedisiplinan 

diartikan jika karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, 

mengerjakan semua pekerjaannya dangan baik, mematuhi semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma yang berlaku”. 

 

Definisi disiplin menurut Simamora (2008:610) adalah : 

“Disiplin adalah bentuk pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang 

teratur dan menunjukan tingkat kesungguhan kita kerja dalam sebuah 

organisasi” (Hayati; 2010:23). 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai
http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Instrumen_hukuman&action=edit&redlink=1
http://krblanglangbuana.worpress.com/2011/12/04/pengertian-disiplin/
http://krblanglangbuana.worpress.com/2011/12/04/pengertian-disiplin/


 

 

Kesimpulan dari definisi diatas, motivasi adalah kegiatan manajemen untuk 

menjalankan standar-standar organisasional yang harus ditaati oleh karyawan dalam 

peraturan perusahaan dan norma-norma yang  berlaku.  

 

2.4  Tujuan Disiplin 

Dalam setiap organisasi memiliki disiplin kerja yang berbeda-beda sesuai 

dengan kebutuhan di organisasi itu sendiri. Agar tujuan tersebut dapat dicapai maka 

perusahaan perlu mengadakan pendisiplinan (Hayati; 2010:25). Tujuan disiplin kerja 

menurut Hasibuan (2008:195), antara lain : 

a) Mendorong pegawai untuk mentaati kerja. 

b) Memanfaatkan penggunaan prasarana dan sarana secara optimal. 

c) Meningkatkan produktivitas kerja. 

d) Mendorong pelaksanaan kerja sesuai dengan ketetapan yang berlaku. 

Disiplin kerja yang baik dapat ditegakan apabila semangat pegawai itu 

sendiri, kerja yang baik yang tercermin dengan melihat absensi karyawan ketepatan 

waktu kerja, dan terpenuhinya kebutuhan mereka (Hasibuan; 2008:195).  

 

2.5 Bentuk-bentuk Disiplin Kerja 

Disiplin kerja adalah suatu bentuk pencapaian tujuan dari perusahaan 

sehingga disiplin kerja semakin berkembang dengan berbagai bentuk pendisiplinan 

(Hayati; 2010:27). Ada 2 (dua) bentuk disiplin kerja menurut Mangkunegara 

(2009;129), yaitu disiplin preventif, dan disiplin korektif. 

1. Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk medan menggerakkan 

pegawai mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah 

digariskan oleh perusahaan. Tujuan dasarnya adalah untuk menggerakkan 

pegawai berdisiplin diri. Disiplin preventif merupakan suatu sistem uang 



 

 

berhubungan dengan kebutuhan kerja untuk semua bagian sistem yang ada dalam 

organisasi. 

2. Disiplin Korektif  

Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam menyatukan 

suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan 

pedoman yang berlaku pada perusahaan. 

 

2.6  Indikator Disiplin Kerja 

Kedisiplinan kerja sesorang karyawan dapat ditegakkan bilamana sebagian 

besar peraturan-peraturannya ditaati oleh sebagian besar karyawan (Hayati; 

2010:26). Indikator-indikator displin kerja (Mangkunegara; 2009:194), yaitu:   

1. Tujuan dan Kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. 

Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup 

menantang bagi karyawan. Hal ini bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan 

kepada karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangutan, 

agar dia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 

2. Teladan pimpinan 

Pimpinan teladan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan 

karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawannya. Pimpinan 

harus memberikan contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai 

kata dan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, berdisiplin bawahan 

akan ikut baik. Jika teladanpimpinan kurang baik (kurang disiplin), para 

karyawan pun akan kurang disiplin. 

Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan bawahan baik jika dia sendiri 

kurang disiplin, Pimpinan harus menyadari bahwa perilakunya akan dicontoh 

bawahannya. Hal ini yang seharusnya pimpinan mempunyai kedisiplinan yang 

baik agar para bawahan pun mempunyai displin yang baik. 



 

 

3. Balas Jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan 

balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap 

pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin baik terhadap pekerjaan 

kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. Balas jasa berperan penting untuk 

menciptakan kedisiplinan karyawan. Sebaliknya apabila balas jasa kecil 

kedisiplinan karyawan menjadi rendah. Karyawan sulit untuk berdisiplin baik 

selama kebutuhan-kebutuhan primernya tidak terpenuhi dengan baik. 

4. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan 

sifat manusia yang selalu merasa bahwa dirinya penting dan minta diperlakukan 

sama dengan manusia lainnya. 

Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa 

(pengakuan) atau hukuman akan merangsang terciptanya kedisplinan karyawan 

yang baik, manajer yang cakap dalam memimpin selalu berusaha bersikap adil 

terhadap semua bawahannya. Dengan keadilan yang baik akan menciptakan 

kedisiplinan yang baik pula. Jadi, keadilan harus diterapkan dengan baik pada 

setiap perusahaan supaya kedisplinan karyawan perusahaan baik pula. 

5. Waskat 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif untuk 

mencegah mengetahui kesalahan, membetulkan kesalahan, memelihara 

kedisplinan, meningkatkan prestasi kerja, mengaktifkan peranan atasan dan 

bawahan, menggali sistem-sistem kerja yang paling efektif , serta menciptakan 

system internal kontrol yang terbaik dalam mendukung terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

6. Sanksi Hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. 

Dengan sanksi hukuman semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar 



 

 

peraturan-peraturan perusahaan, sikap, dan perilaku indisipliner karyawan akan 

berkurang. 

Berat atau ringannya sanksi hukuman yang akan diterapkan ikut mempengaruhi 

baik atau buruknya kedisiplinan karyawan. Sanksi hukuman harus ditetapkan 

berdasarkan pertimbangan logis, masuk akal, dan diinformasikan secara jelas 

kepada semua karyawan. Sanksi hukuman seharusnya tidak terlalu berat atau 

terlalu ringan hendaknya cukup wajar supaya hukuman itu tetap mendidik 

karyawan untuk mengubah perilakunya dan menjadi alat motivasi untuk 

memelihara kedisiplinan dalam perusahaan. 

7. Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak 

utuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner akan disegani dan diakui 

kepemimpinannya oleh bawahan. Ketegasan pimpinan menegur dab menghukum 

setiap karyawan yang indisipliner akan mewujudkan kedisiplinan yang baik pada 

perusahaan tersebut. 

8. Hubungan Kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama karyawan menciptakan 

kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Kedisiplinan adalah fungsi 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang terpenting dan menjadi tolak 

ukur untuk mengukur mengetahui apakah fungsi-fungsi MSDM lainnya secara 

keseluruham telah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kedisiplinan karyawan 

yang baik, mencerminkan bahwa fungsi-fungsi MSDM lainnya telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sebaliknya jika kedisiplinan karyawan 

kurang baik, berarti penerapan fungsi-fungsi MSDM pada perusahaan kurang 

baik.   

 Setiap karyawan yang melakukan ke-8 jenis-jenis disiplin adalah karyawan 

yang menghargai pekerjaannya dan pegawai yang mementingkan perusahaan. Maka 



 

 

dari pada itu karyawan yang sudah melakukan disiplin kerja, karyawan itu harus lebih 

baik lagi dalam mempertahankan sikap berdisiplin. Bagi perusahaan harus memiliki 

timbal balik agar ada keseimbangan antara perusahaan dengan para karyawannya. 

Manusia yang sukses adalah manusia yang mampu mengatur hidupnya dan 

mengendalikan dirinya yang menyangkut peraturan dari cara hidup dan cara kerjanya, 

maka erat hubungannya antara manusia sukses pribadi yang disiplin (Hayati; 

2010:29). 

 

2.7  Kegunaan Disiplin Kerja 

Dalam menentukan kedisiplinan para karyawan tidaklah mudah, karena 

sebagian orang yang memahami betapa pentingnya kedisiplinan dalam bekerja. 

Adapun kegunanaan dari berdisiplin kerja ditunjukkan untuk (Andriyani; 2009:35) : 

1. Mendorong para pegawai untuk mentaati peraturan kebijaksanaan dari setiap 

peraturan-peraturan kepegawaian dan organisasi-organisasi secara menyeluruh. 

2. Memanfaatkan kegunanaan prasarana dan sarana, barang dan jasa secara optimal 

meningkatkan produktivitas kerja. 

3. Mendorong pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

2.8  Sarana Tindakan Pendisiplinan 

Disiplin kerja dilaksanakan bersama-sama agar terciptanya suasana yang baik, 

tanpa memandang tindakan atau jabatan maupun yang lainnya. Disiplin kerja 

dibentuk dan dilaksanakan oleh siapa saja yang bekerja. Ada beberapa sasaran 

tindakan pendisiplinan yaitu sebagai berikut:  

1. Untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran 

2. Untuk menjaga berbagai standar kelompok, supaya tetap konsisten dan efektif 

sebagai penunjang dari disiplin kerja (Hayati; 2010:31). 

 



 

 

2.9  Penelitian Sebelumnya Mengenai Disiplin Kerja 

Berikut beberapa contoh artikel mengenai Disiplin Kerja Karyawan: 

Tabel 2.1 Artikel Disiplin Kerja Karyawan 

No Judul Deskriptif 

1 Disiplin Pegawai Yang 

Efektif: Sebuah Kasus 

Internal Revenue Service 

(Penulis: Grandmont, 

Richard P) 

 

Konsep disiplin didefinisikan dan dikontraskan dengan 

hukuman. Ada dua model disiplin, disiplin progresif dan 

disiplin positif, yang dibandingkan dan dikontraskan. Sebuah 

model disiplin hibrida yang digunakan di Internal Revenue 

Service (IRS) dibahas, peran dan tanggung jawab 

manajemen, serikat pekerja, dan karyawan juga termasuk 

dalam proses disiplin . Secara khusus, peran manajer IRS 

dan National Treasury Serikat Pekerja (NTEU) diuraikan. 

Hasil dari baru dirilis IRS / Nasional NTEU Equal 

Employment Opportunity Task Force Laporan yang disorot. 

Beberapa perangkap disiplin yang diuraikan termasuk: isu-

isu budaya keragaman, toleransi berkinerja kurang baik, dan 

kurangnya pelatihan manajerial. Untuk membuat proses 

disiplin adil dan kurang stres bagi manajer dan seluruh  

No Judul Deskripsi 

  karyawan, rekomendasi dari IRS / laporan NTEU disajikan. 

Disiplin adalah bagian tak terelakkan dari tanggung jawab 

seorang manajer. W. Edwards Deming, pendiri manajemen 

mutu, di Out Krisis, menulis bahwa, "Orang bisa 

menghadapi hampir semua masalah kecuali masalah orang. 

Menghadapi masalah dengan orang-orang, manajemen akan 

masuk ke keadaan kelumpuhan. "[1]" Mengatasi masalah 

disiplin adalah salah satu bagian yang paling sulit dan 

menegangkan, namun penting dari pekerjaan apapun dari 

atasan. "[2] Proses disiplin melibatkan lebih dari naluri 

hanya manajerial atau intuisi untuk menyelesaikan masalah 

kinerja kerja. Sebagian besar organisasi memiliki tujuan 

atau perjanjian serikat di tempat untuk melindungi hak-hak 

karyawan dari pemecatan sewenang-wenang dan kurangnya 

umpan balik. Manajer harus menyediakan adil, faktual, dan 

tepat waktu umpan balik disiplin. Meskipun istilah 

"disiplin" mungkin tampak jelas, Paul J. Champagne dan R. 

Bruce McAfee memberikan definisi khusus pertama untuk 

disiplin dalam buku mereka, Memotivasi Strategi untuk 

Kinerja dan Produktivitas. Sering dipandang sinonim 



 

 

dengan hukuman, disiplin kontras hukuman oleh para 

penulis. Hukuman didefinisikan sebagai "peristiwa yang 

tidak diinginkan yang mengikuti contoh perilaku yang tidak 

dapat diterima dan dimaksudkan untuk mengurangi 

frekuensi perilaku itu." Disiplin memiliki tiga makna yang 

berbeda: (1) Hukuman atas pelanggaran aturan kerja atau 

perintah langsung; (2) Pelatihan yang cetakan dan 

memperkuat perilaku karyawan; (3) kontrol diperoleh 

dengan ketaatan ditegakkan." Dari ketiga definisi, orang 

dapat melihat bahwa disiplin tidak hanya memiliki 

komponen korektif tetapi juga satu pendidikan.  

Rincian artikel : 

Publikasi: Perguruan Tinggi Amerika, Tanggal: Summer 

2009,Volume / masalah:Vol. 31, No 3,  

Sumber: http://www.questia.com/library/1P3-

1561594301/judicious-discipline-a-constitutional-approach-

for 



 

 

No Judul Deskripsi 

2 Beberapa karyawan 

Kecanduan Dunia Maya 

(Internet). Perusahaan 

Dapat Memberikan 

Disiplin Atau 

Memberikan Pengobatan 

(Penulis: Fox, Adrienne) 

Ketika Anda memikirkan kecanduan internet, anda akan 

ingat pada seseorang menghabiskan berjam-jam cenderung 

bermain game, melihat situs pornografi atau mengunjungi 

ruang chat. Itulah mungkin mengapa perusahaan anda telah 

terinstall firewall dan perangkat lunak penyaringan pada 

jaringan anda yang mencegah pekerja untuk mengakses situs 

yang menyinggung atau tidak terkait dengan pekerjaan. 

namun berbeda dengan jika melihat kasus seperti Renae, 

seorang analis pemerintah negara bagian, yang tidak berjudi, 

tidak dikonsumsi oleh game dan tidak mengakses web porno. 

Namun Renae mengatakan ia telah tumbuh dengan 

kecanduan internet. 

"Saya menghabiskan lima sampai enam jam sehari untuk 

surfing internet di tempat kerja," diakui Renae, (28)  yang 

tidak mau memberikan nama belakangnya. Dia memiliki 

gelar master dan dianggap sebagai pemain top di 

departemennya. "Aku tahu aku bisa mendapatkan pekerjaan 

saya dalam dua jam terakhir hari, jadi aku menjejalkan pada 

menit terakhir dan menghabiskan sisa waktu membaca koran 

online, memeriksa e-mail setiap lima menit dan melihat 

laporan bank, atau juga mencari informasi lainnya ." 

Seperti Renae, diperkirakan satu dari delapan orang 

menunjukkan tanda-tanda kecanduan Internet. Tetapi karena 

dia tidak sesuai dengan stereotip penjudi, gamer atau seks 

pecandu, kecanduan terjadi tanpa disadari - dan tidak disiplin 

- di tempat kerja. Dia dan orang lain seperti dia mengisap 

jutaan dolar produktivitas dari tempat kerja. 

Memblokir situs yang mengandung konten seksual, 

perjudian dan game tetap penting, terutama untuk 

perlindungan hukum, tapi ukuran ini hanya mewakili 

langkah pertama untuk membatasi penyalahgunaan internet 

di tempat kerja, para ahli mengatakan. HR profesional juga 

harus: 

* Mendidik manajer dan karyawan pada tanda-tanda 

penyalahgunaan internet. 

* Membuat kebijakan yang lebih baik tentang apa yang 

majikan diharapkan dari penggunaan karyawan internet di 

tempat kerja. 

* Tawarkan sumber daya untuk karyawan yang terjebak 

dalam dunia maya internet. Apakah Anda mendisiplinkan 

sumber daya karyawan atau menawarkan pengobatan 

tergantung pada apakah Anda melihat kecanduan internet 

sebagai masalah kinerja atau masalah medis. Apakah Anda  
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  mendisiplinkan sumber daya karyawan atau menawarkan 

pengobatan tergantung pada apakah Anda melihat kecanduan 

internet sebagai masalah kinerja atau masalah medis. 

Rincian artikel 

Publikasi: HR Magazine. Tanggal: Desember 2007. Volume 

/ masalah: Vol. 52, No 12. Subyek: Internet Addiction – 

Evaluasi, Internet Addiction – Laporan Akses internet – 

Kontrol Manajemen Sumber Daya Manusia – Metode 

Disiplin Karyawan – Metode  

Sumber: (http://www.questia.com/library/1G1-

172516748/caught-in-the-web-some-employees-can-t-stop-

clicking) 

3 Karyawan Usulan 

Disiplin: Apakah Ini 

Bekerja? (Penulis: King, 

Karen N. Wilcox, Denise 

E) 

 

Pada tahun 1982, W. Edwards Deming mengamati bahwa 

"Orang bisa menghadapi hampir semua masalah kecuali 

masalah orang . Menghadapi masalah dengan orang-orang, 

manajemen akan masuk ke keadaan kelumpuhan." (1) Salah 

satu yang paling melumpuhkan tugas yang dihadapi manajer 

adalah mendisiplinkan karyawan. Satu penjelasan untuk 

keengganan ini mungkin bahwa manajer tidak memiliki 

keterampilan untuk mengelola disiplin konstruktif, atau 

bahwa pedoman untuk mengelola disiplin mungkin tidak ada 

dalam organisasi. (2) Manajer mungkin takut bahwa 

karyawan akan menjadi defensif, bahkan kasar, ketika 

dihadapkan dengan umpan balik negatif. Dengan kata lain, 

karyawan yang tidak puas mungkin "pergi pos" dan bereaksi 

keras terhadap atasan atau rekan kerja. Pengawas juga 

mungkin khawatir bahwa mereka tidak akan menerima 

dukungan dari manajer mereka ketika mereka menerapkan 

tindakan disiplin, atau mereka dapat menghindari 

mendisiplinkan karena takut bahwa tuntutan hukum akan 

diajukan terhadap mereka atau majikan mereka. (3) Untuk 

alasan ini, manajer mungkin membiarkan kinerja yang buruk 

atau perilaku tidak dapat diterima berlanjut terlalu lama, 

sehingga pengaturan panggung untuk masalah kecil untuk 

menjadi yang besar. Namun manajer tidak punya pilihan 

selain untuk memberikan keadilan, faktual dan tepat waktu 

http://www.questia.com/library/1G1-172516748/caught-in-the-web-some-employees-can-t-stop-clicking
http://www.questia.com/library/1G1-172516748/caught-in-the-web-some-employees-can-t-stop-clicking
http://www.questia.com/library/1G1-172516748/caught-in-the-web-some-employees-can-t-stop-clicking


 

 

umpan balik disiplin jika mereka ingin mencapai tujuan 

organisasi. Secara tradisional, disiplin telah dilihat sebagai 

hukuman: manajer menggunakan jabatan otoritas untuk  
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  memaksa karyawan ke mengubah perilaku atau prestasi 

kerja. "Progresif" disiplin berarti bahwa karyawan biasanya 

diperlakukan dengan hukuman semakin berat sampai mereka 

mengubah perilaku mereka, atau mereka dipulangkan. 

Dalam reaksi terhadap tindakan disiplin hukuman, karyawan 

mungkin secara aktif maupun pasif menolak mengubah, atau 

akhirnya berhenti. (4) Dalam jangka panjang, manajemen 

menjalankan kemungkinan berpotensi kehilangan karyawan 

yang baik dan melemahkan moral dalam sebuah organisasi 

sedangkan risiko kehilangan karyawan aman, pekerjaan 

menguntungkan. 

Baru-baru ini, pengamat menganjurkan menggunakan 

pendekatan nonpunitive untuk disiplin yang menawarkan 

karyawan insentif untuk mengubah perilaku mereka daripada 

menghukum mereka ketika harapan tidak terpenuhi. (5) 

Pendekatan-pendekatan positif berorientasi pada mengoreksi 

perilaku karyawan dengan menawarkan insentif untuk 

bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan bahkan 

memungkinkan karyawan untuk berpartisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan disiplin. Model ini menawarkan 

karyawan didisiplinkan kesempatan untuk memperbaiki 

perilaku mereka dan memiliki tindakan yang merugikan 

dihapus dari file personil tetapnya. Metode Nonpunitive 

untuk mendisiplinkan karyawan yang telah diidentifikasi 

meliputi teknik alternatif penyelesaian sengketa, suspensi 

bekerja, menghapuskan tindakan disiplin dari file personil, 

memegang disiplin dalam penundaan untuk jangka waktu 

tertentu, menawarkan kesepakatan kesempatan terakhir, 

sehingga waktu reflektif off, dan memanfaatkan karyawan- 

diusulkan disiplin. (6) Menggunakan data kuantitatif dan 

kualitatif, makalah ini meneliti penggunaan disiplin pegawai 

yang diusulkan (EPD) di pemerintah kota selama periode 

lima tahun. Para peneliti berhipotesis bahwa: 1) sejumlah 

besar karyawan di Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Albuquerque akan mengambil keuntungan dari kesempatan 

untuk mengusulkan disiplin mereka sendiri, dan 2) sebagian 

besar proposal akan diterima sebagai "wajar" oleh 

manajemen . Sebuah hipotesis sekunder dari penelitian ini 



 

 

adalah bahwa, dari kepentingan pribadi, disiplin pegawai 

yang diusulkan akan lebih parah daripada disiplin yang 

dikenakan oleh manajemen. Kedua perspektif manajemen 

dan karyawan dieksplorasi. Ulasan Literatur 

Salah satu tantangan yang dihadapi manajer dan supervisor  
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  saat ini berurusan dengan tenaga kerja yang semakin disiplin. 

(7) produktivitas karyawan dan moral tetap rendah, 

sementara absensi, keterlambatan dan omset yang tinggi. 

Karyawan menolak perubahan, komitmen kurangnya untuk 

operasi, dan membenci hampir semua upaya untuk 

memperbaiki perilaku. Di banyak organisasi, masalah telah 

diperparah oleh fakta karyawan dipekerjakan yang tidak 

berlangganan budaya organisasi atau etos kerja. Alkohol dan 

penggunaan narkoba, serta masalah mental, semakin 

mempersulit situasi. Hasil dari kecenderungan ini adalah 

kinerja organisasi miskin dan meningkatnya jumlah keluhan 

karyawan dan litigasi. (8) 

Tantangan lain yang dihadapi manajer adalah permintaan 

oleh karyawan untuk berpartisipasi dalam keputusan tenaga 

kerja. Untuk manajemen kepemimpinan ulama Jeanne Plas, 

"Hal ini telah menjadi jelas bahwa gelombang baru model 

manajemen partisipatif telah mengatasi tua, struktur 

organisasi lebih linier." (9) Misalnya, Total Quality 

Management (TQM) menekankan pentingnya menyediakan 

pekerja dengan pengetahuan dan pengalaman yang 

diperlukan untuk membuat keputusan mengenai proses 

produksi. Untuk melakukan hal ini, karyawan perlu 

memahami kebijakan di mana mereka bekerja dan 

konsekuensi dari kebijakan melanggar. Lebih dari itu, 

mereka berharap untuk memiliki suara dalam menciptakan 

dan menerapkan mereka. 

Rincian artikel 

Publikasi: Manajemen Personalia Publik. Tanggal: Summer 

2008. Volume / masalah: Vol. 32, No 2. Subyek: Sektor 

Publik - Manajemen Sumber Daya Manusia Disiplin 

Karyawan – Manajemen Perundingan - Penggunaan 

Sumber: http://www.questia.com/library/1G1-

http://www.questia.com/library/1G1-160713340/employee-proposed-discipline-how-well-is-it-working
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4 Kebijakan Konsisten 

pada Disiplin Pegawai 

dan Pencatatan yang 

Teliti Kebijakan 

Konsisten pada Disiplin 

Pegawai dan Pencatatan 

yang Teliti Dapat 

Membantu Perusahaan 

keluar dari Ruang Sidang 

(Penulis: Goemaat, John) 

Ketenagakerjaan. Dia bersaksi di pengadilan bahwa kinerja 

pekerjaannya sebagai seorang insinyur listrik selalu baik dan 

bahwa mungkin ada ada alasan untuk memilih dia untuk 

pengurangan tenaga kerja selain usianya. Selama 

pemeriksaan silang dari karyawan, pengacara pembela yang 

dihasilkan memorandum, disiapkan berturut-turut lebih dari 

10 tahun, di mana mantan supervisor penggugat, yang telah 

meninggal dunia, menggambarkan percakapan mereka 

selama setiap review kinerja tahunan. Setiap kali, supervisor 

sangat mendesak tindakan spesifik yang penggugat harus 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja pekerjaannya dari 

tingkat marginal dapat diterima. Hakim memandang percaya 

sebagai penggugat tetap membantah ingat percakapan 

tersebut. 

proses yang sama terjadi pada seseorang supervisor 

berikutnya, yang telah terlibat penggugat dalam pembinaan 

intens yang berhasil kembali penampilannya 10 setidaknya 

tingkat yang dapat diterima. Sayangnya bagi penggugat, 

kondisi bisnis yang menciptakan kebutuhan untuk 

mengurangi tenaga kerja terjadi segera sesudahnya, dan 

penggugat masih di bawah peringkat kinerja dibandingkan 

dengan teman-temannya. Majikan menegaskan bahwa 

keputusan penghentian telah didasarkan pada perbandingan 

kinerja relatif dari semua insinyur di kerja, alasan bisnis 

yang sah untuk memutuskan kontrak kerja dengan 

penggugat. 

Setelah kedua belah pihak telah menyerahkan semua bukti 

mereka, hakim menolak kasus penggugat. Dia menjelaskan 

kepada juri bahwa mengingat fakta yang disajikan, "ada juri 

yang masuk akal bisa menemukan untuk penggugat." 

160713340/employee-proposed-discipline-how-well-is-it-

working 

http://www.questia.com/library/1G1-160713340/employee-proposed-discipline-how-well-is-it-working
http://www.questia.com/library/1G1-160713340/employee-proposed-discipline-how-well-is-it-working


 

 

Perusahaan ini bersyukur bahwa pengawas almarhum telah 

mengikuti prosedur dan konsisten didokumentasikan kinerja 

marjinal penggugat. Nota, tahun disiapkan sebelum tanda-

tanda masalah yang mengakibatkan klaim penggugat, 

memberikan bukti jelas bahwa evaluasi kinerja lebih baru 

oleh pengawas baru bukanlah penyimpangan tapi konsisten 

dengan ulasan sebelumnya dan mencerminkan masalah 

produktivitas lama penggugat. Dengan demikian, jelas 

bahwa perusahaan telah dihentikan penggugat karena kinerja 

marjinal terdokumentasi nya, bukan sebagai bagian dari 

tindakan melanggar hukum diskriminasi usia. Kasus ini (di 

mana penulis menjabat sebagai pengacara pembela) adalah 

salah satu contoh bagaimana dokumentasi "masalah kinerja  
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  disiplin dan kerja dapat membantu perusahaan 

mempertahankan diri terhadap klaim diskriminasi. Bahkan 

lebih penting barangkali adalah sejauh mana catatan yang 

baik dapat menjaga klaim tersebut dari pergi ke pengadilan. 

Perhatikan, misalnya, dua kasus terakhir sebelum pengadilan 

yang sama di mana dokumentasi kinerja karyawan adalah 

faktor penentu: Perbedaan dalam pendekatan masing-masing 

perusahaan menyebabkan dua hasil yang sangat berbeda. 

Dalam kedua kasus - Garett v Hewlett-Packard Company 

(Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Kesepuluh, 2006) dan 

Dean v Boeing Company (Pengadilan Banding AS untuk 

Sirkuit Kesepuluh, 2007) pengusaha meminta agar hibah 

pengadilan distrik summary judgment untuk menghindari 

perlunya juri pengadilan. Kedua pengusaha berusaha untuk 

meyakinkan pengadilan bahwa tidak ada fakta material bisa 

menopang putusan juri untuk karyawan. Perbedaan hasil ini 

disebabkan oleh kualitas dokumentasi. 

Rincian artikel : 

Publikasi: Manajemen Keamanan. Tanggal: September 2003. 

Volume / masalah: Vol. 47, No 9 

Subyek: Litigasi – Pencegahan. Manajemen Sumber Daya 

Manusia Diskriminasi – Pencegahan Dokumentasi. 

Sumber: http://www.questia.com/library/1G1-

108150173/documentation-makes-the- perbedaan-konsisten-



 

 

Policie 

5 Peran yang Diperkirakan 

Keputusan Disiplin 

Karyawan: 

Mengkuadratkan Teori 

Atribusi dengan "Just 

Cause." (Penulis: Landis, 

Brook I) 

Atribusi teori kepemimpinan telah digunakan untuk 

memberikan wawasan tentang berbagai situasi pengambilan 

keputusan pengawasan, termasuk penilaian kinerja dan 

membayar keputusan kenaikan gaji, serta keputusan 

disipliner . Di daerah ini yang terakhir, teori atribusi 

hipotesis bahwa sebagai pengawas merasakan hasil yang 

tidak diinginkan disebabkan oleh beberapa karakteristik 

bawahan (yaitu, penyebab "internal" seperti kecerobohan 

atau upaya mencukupi) semakin besar kemungkinan 

bawahan akan dinilai bertanggung jawab , dan semakin besar 

kemungkinan beberapa tindakan akan diambil terhadap 

bawahan. Persepsi Semakin besar tanggung jawab, semakin 

besar kemungkinan perilaku hukuman pada bagian dari 

pengawas. Sebaliknya, semakin faktor "eksternal", seperti  
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  kebetulan, dinilai oleh pengawas menjadi faktor penyebab, 

semakin kecil kemungkinan itu adalah bahwa tindakan akan 

diambil terhadap bawahan. Atribusi teori penelitian. 

Penelitian perilaku dalam atribusi telah menemukan 

sejumlah bias menarik yang cepat mempersulit konsep ini 

tampaknya sederhana. Untuk mulai dengan, terdapat 

pemimpin umum (atau pengawasan) Bias untuk membesar-

besarkan penyebab internal dan eksternal penyebab 

meremehkan ketika mengevaluasi bawahan. Paling 

signifikan bias ini terhadap penyebab internal yang 

tampaknya meningkat ketika hakim pengawas bahwa 

masalah di tangan serius. Demikian pula, kemungkinan 

tindakan hukuman oleh pengawas ditingkatkan dalam hal 

seperti ini. 

Hal ini tampaknya konsisten dengan temuan bahwa apa pun 

yang meningkatkan jarak psikologis antara pemimpin dan 

anggota (atau atasan dan bawahan), seperti keterlibatan 

anggota dengan suatu peristiwa yang tidak diinginkan, akan 

meningkatkan kemungkinan atribusi berbahaya ke anggota. 

Rupanya ada "melayani diri sendiri" Bias bekerja di sini, 

karena tugas kesalahan kepada bawahan mengurangi 

kemungkinan bahwa pengawas akan merasa bahwa perilaku 

mencerminkan kembali pada dirinya sendiri. Selanjutnya, 

disebabkan penyebab eksternal dapat dipegang oleh orang 

lain untuk menjadi untuk beberapa derajat tanggung jawab 



 

 

pengawas. Kebijakan organisasi yang memperbaiki tanggung 

jawab, seperti selalu membutuhkan hukuman ketika sesuatu 

berjalan salah terlepas dari keadaan, mungkin tambahan 

"hubungan pendek" proses atribusi. Contoh ini mungkin 

kebijakan Angkatan Laut AS yang kapten selalu memikul 

tanggung jawab penuh atas kapalnya terlepas dari keadaan 

eksternal. 

Bias yang relevan akhir ada dalam situasi penyebab 

campuran, yaitu, di mana beberapa campuran penyebab 

internal dan eksternal ada masalah. Pada kenyataannya, 

penyebab jarang benar-benar internal atau eksternal sama 

sekali. Pemimpin cenderung menyederhanakan situasi ini 

dengan label itu salah satu cara atau yang lain, dan dengan 

berbuat demikian cenderung mengandalkan inordinately 

pada penyebab internal. 
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  Rincian artikel: 

 

Publikasi: Jurnal Masalah Manajerial. Tanggal: 

Musim semi 2008. Volume / masalah: Vol. 6, No 1 

Subyek: Disiplin Karyawan - Aspek Psikologis 

Atribusi (Psikologi) - Penelitian 

Sumber: 

http://www.questia.com/library/1G1-15383679/the-role-of-

chance-in-employee-disciplinary-decisions 

Sumber: http://www.questia.com/library/1G1-15383679/the-

role-of-chance-in-employee-disciplinary-decisions 
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