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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Manajemen  

 Manajemen mempunyai arti yang penting bagi kelangsungan hidup 

perusahaan dan pencapaian tujuan perusahaan. Karena perusahaan merupakan 

suatu organisasi yang besar, yang terdiri dari berbagai tipe individu yang memiliki 

latar belakang dan tujuan yang berbeda satu sama lainnya dimana individu-

individu inilah yang akan menjalankan berbagai aktivitas dalam perusahaan dalam 

rangka pencapaian tujuan perusahaan. 

 Individu-individu tersebut merupakan faktor sumber daya manusia harus 

dapat saling bekerja sama agar kegiatan perusahaan dapat berlangsung secara 

efektif dan efisien, karena manusialah yang akan menggunakan, mengelola, dan 

mengkoordinir unsur-unsur sumber daya manusia lainnya dalam organisasi. 

Untuk itulah adanya manajemen yang dapat mengatur dan mengarahkan tujuan 

tiap individu ini agar tidak bertentangan dengan tujuan perusahaan. Manajemen 

merupakan rangkaian dari berbagai aktivitas yang saling berkaitan yang 

mengorganisasi kemamapuan yang ada pada tiap individu dalam organisasi serta 

dalam mendayagunakan dan mengolah sumber-sumber daya yang ada sehingga 

berguna bagi individu itu sendiri dan bagi perusahaan. Manajemen juga dapat 

diartikan sebagai suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui 

organisasi.  

15 
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 Berikut ini beberapa definisi tentang manajemen yang dikemukan oleh 

para ahli yaitu sebagai berikut :   

 Menurut. Hasibuan dalam buku Manajemen Sumber Daya 

Manusia (2001 : 1 )  

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu”.  

 

  Menurut Terry  dalam buku Dasar-Dasar Manajemen ( 2003 : 1)  

“Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-

tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.”  

 

 Menurut Handoko dalam buku Manajemen Personalia dan 

Manajemen Sumber Daya Manusia ( 2003 : 2 )  

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 
dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna 
sumber daya, sumber daya orang lainnya agar mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan.”  
 

 Menurut Panggabean dalam buku Manajemen  Sumber Daya 

Manusia ( 2002 : 13 ) 

“Manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri atas fungsi-fungsi 
perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian kegiatan 
sumber daya manusia lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
secara     efisien “.  
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 Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah 

aktivitas yang berorientasi untuk mencapai sasaran organisasi melalui orang 

teknologi, sumber daya, bahan, dan modal.  

 

2.2  Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia  

 Peran sumber daya manusia dalam organisasi perusahaan sebenarnya 

sudah ada sejak dikenalnya organisasi sebagai wadah usaha bersama untuk 

mencapai tujuan. Peran sumber daya manusia ini  kemudian berkembang 

mengikuti perkembangan organisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, 

dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi terutama dikemukakan oleh 

pengelola tenaga kerjanya secara baik tetapi para pegawai yang terdapat dalam 

suatu organisasi tidak dapat diharapkan secara langsung menjadi karyawan yang 

produktif dan bekerja secara efektif dan efisien.  

 Dengan berkembangnya suatu perusahaan berarti semakin besar jumlah 

pegawai yang ditangani dan tugas pemimpin semakin berat disini diperlukan suatu 

peraturan yang lebih dalam hal pengolahan tenaga kerja  secara baik. Untuk 

mencapai sasaran usahanya maka perusahaan memerlukan strategi pencapaian 

yang hanya dapat direalisasi apabila perusahaan berhasil merumuskan program-

program sumber daya yang mampu menarik, membina, memotivasi dan 

mempertahankan tenaga tersebut. Dengan demikian perusahaan bisa secara tepat 

menentukan jumlah keterampilan, waktu, dan tempat bagi para pekerjanya. Untuk 

mengelola tenaga kerja ini, maka diperlukan manajemen sumber daya manusia. 
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 Menurut Panggabean dalam buku Manajemen  Sumber Daya 

Manusia ( 2002 : 15 ) 

“Manajemen Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai suatu 
proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan 
pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, 
evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan 
pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. 

 
 Menurut Sofyandi dalam buku Manajemen Sumber Daya 

Manusia        ( 2009 )  

“Manajemen Sumber Daya Manusia Yaitu suatu proses dalam 
pengaturan aktivitas/ kegiatan pengelolaan yang mencakup: Perencanaan 
(pengadaan), Development (Pengembangan), dan Maintenance 
(Pemeliharaan) orang-orang yang ada dalam suatu organisasi untuk 
mencapai suatu tujuan”. 

 
 

 Menurut Hasibuan dalam buku Manajemen Sumber Daya 

Manusia (2001 : 10)  

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu yang mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantunya 

tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.  

 

Menurut Manulang  dalam buku Dasar-dasar Manajemen  (2002: 6) 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah seni ilmu pengadaan, 
pengembangan, pemanfaatan sumber daya manusia sehingga tujuan 
organisasi direalisasi secara daya guna  dan adanya kegairahan kerja 
disemua tenaga kerja”.  

 
 Dari definisi diatas dapat dilihat pentingnya peranan manajemen untuk 

mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan perusahaan. Sumber daya manusia khususnya sendiri 
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menitikberatkan pada faktor manusia yang memiliki akal perasaan, dan juga 

memiliki beberapa tujuan berhasil atau tidaknya perusahaan. Dalam mencapai 

tujuan sebagian besar tergantung pada manusia. Oleh karena itu, tenaga kerjanya  

harus mendapatkan, mengembangkan, memelihara, dan memanfaatkan karya 

sesuai dengan fungsi, tujuan perusahaan.  

 

2.2.1  Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia  

 Manajemen sumber daya manusia mengurus dan menetapkan tenaga kerja, 

menyelenggarakan latihan bagi para pegawai , mengkoordinir pemindahan, 

mengatur promosi dan menghentikan pegawai agar dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik dan benar disiplin serta penuh tanggung jawab.   

 Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia  menurut Hasibuan 

dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi : 21) yaitu: 

1. Fungsi Manajerial  

1) Perencanaan  

Perencanaan (planning) adalah merencanakan tenaga kerja secara 

efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam 

membantu terwujudnya tujuan.  

2) Pengorganisasian  

Pengorganisasian (organizing) adalah kegiatan untuk mengorganisasi 

semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan 

kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan 

organisasi (organization chart). 
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3) Pengarahan  

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, 

agar mau bekerja sama dan bekerja  efektif serta efisien dalam 

membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.  

4) Pengendalian  

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja 

sesuai dengan rencana  

 

2. Fungsi Operasional  

1) Pengadaan  

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, 

penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan.  

2) Pengembangan  

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan 

teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan 

dan pelatihan.  

3) Kompensasi  

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung 

(direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada 

karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.  
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4) Pengintegrasian  

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan  perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja 

sama serasi dan saling menguntungkan.  

5) Pemeliharaan  

Pemeliharaan (maintance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar 

mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.  

6) Kedisiplinan  

Kedisiplinan merupakan fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM) yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa 

disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan 

adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial.  

7) Pemberhentian  

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang 

dari suatu perusahaan.  

Dengan adanya fungsi-fungsi manajemen personalia di atas dapat 

dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi tersebut diarahkan pada optimalisasi bagi 

kedua belah pihak dalam suatu organisasi dimana suatu kerja sama dalam kondisi 

yang dapat mendorong setiap pegawai untuk memberikan sumbangan-sumbangan 

sebaik mungkin bagi efektifnya suatu organisasi.  
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2.3  Disiplin Kerja  

 Disiplin kerja sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan dari 

suatu perusahaan dan disiplin kerja digunakan untuk dapat meningkatkan 

produktivitas kerja. Tanpa adanya sistem kerja maka karyawan akan bekerja yang 

harus mereka turuti. Jelasnya perusahaan sulit mencapai tujuannya, jika tidak 

karyawannya mengetahui peraturan-peraturan perusahaan tersebut.  

 Kedisiplinan suatu perusahaan dikatakan baik, jika sebagian besar 

mentaati peraturan-peraturan yang ada. Karena peraturan sangat diperlukan untuk 

memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata 

tertib yang baik di perusahaan. Sikap dari seseorang dapat dilihat dari 

pekerjaannya, bersikap disiplin dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan.  

 Organisasi disiplin yang baik, semangat kerja, modal kerja, efisiensi dan 

kerja karyawan akan meningkat. Hal ini akan mendukung terciptanya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Jadi kedisiplinan adalah kunci 

keberhasilan suatu perusahaan dalam mewujudkan tujuannya.  

 

2.3.1  Pengertian Disiplin Kerja  

 Disiplin kerja dibuat oleh perusahaan untuk menertibkan para pegawai dan 

disiplin kerja itu, dibuat sesuai dengan persetujuan para karyawan dengan 

perusahaan untuk ditaati. Namun hingga saat ini istilah disiplin seringkali 

diartikan macam-macam. Untuk lebih jelasnya perusahaan akan memberikan 

beberapa definisi , yaitu sebagai berikut :   
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 Menurut Fathoni dalam buku Manajemen Sumber Daya 

Manusia ( 2006 : 126 ) mengatakan bahwa : 

“Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku”.  

 Menurut Simamora dalam buku Manajemen Sumber Daya 

Manusia ( 2003 : 610 )  

“Disiplin  adalah bentuk pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang 

teratur dan menunjukan tingkat kesungguhan kita kerja dalam sebuah 

organisasi.” 

 Menurut Sulishyani dalam buku Manajemen Sumber Daya 

Manusia     ( 2003 : 236 )  

“Disiplin  adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan 

karena peraturan atau prosedur”.  

 Menurut Rivai dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia 

untuk Perusahaan dari teori ke praktek ( 2003 : 444 )  

”Disiplin  adalah suatu alat yang digunakan oleh para manajer untuk 
berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah 
suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk mengingatkan kesadaran 
dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-
norma sosial yang berlaku.”  

 
 Menurut Handoko dalam buku Manajemen Personalia dan 

Manajemen Sumber Daya Manusia ( 2001 : 208 ) 

”Disiplin kerja  adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-

standar organisasiaonal.”  
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  Menurut Hasiabuan dalam buku Manajemen Sumber Daya 

Manusia ( 2002 : 193 )  

“Disiplin  adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk mentaati 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.” 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah kegiatan 

manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional yang harus ditaati 

oleh karyawan dalam peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.  

 

2.3.2  Bentuk-bentuk Disiplin Kerja  

 Disiplin kerja adalah suatu bentuk pencapaian tujuan dari perusahaan 

sehingga disiplin kerja semakin berkembang dengan berbagai bentuk 

pendisiplinan.  

 Ada 2 bentuk disiplin kerja menurut Mangkunegara (2002 ; 129) , yaitu 

disiplin preventif, dan disiplin korektif.  

a.   Disiplin Preventif  

Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk 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 yang berhubungan dengan 

kebutuhan kerja untuk semua bagian sistem yang ada dalam organisasi.   
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b.  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.  

 

2.3.3  Tujuan Disiplin Kerja  

 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 sering diartikan macam-

macam. Ada yang menganggap bahwa disiplin berbentuk hukuman, ada juga yang 

berpendapat disiplin adalah suatu kondisi dimana karyawan berperilaku sesuai 

dengan peraturan perusahaan. Dari pendapat T. Hani Handoko dan Malayu S. p. 

Hasibuan tampak adanya usaha dari pihak manajemen untuk mendidik guna 

membentuk dan memperbaiki sikap dan perilaku karyawan sehingga mempunyai 

kesadaran untuk melakukan peraturan perusahaan. Untuk itu akan lebih tepat juga 

digunkan istilah pendisiplinan.  

  Secara khusus kegiatan pendisiplinan kerja ini bertujuan untuk :  

1. mendorong pegawai untuk mentaati kerja,  

2. memanfaatkan penggunaan prasarana dan sarana secara optimal,  

3. meningkatkan produktivitas kerja,  

4. mendorong pelaksanaan kerja sesuai dengan ketetapan yang berlaku.  
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  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.  

 

2.3.4  Indikator Disiplin Kerja  

  Kedisiplinan kerja seorang karyawan dapat ditegakkan bilamana sebagian 

besar peraturan-peraturannya ditaati oleh sebagian besar karyawan.  

Berikut ini indikator-indikator disiplin kerja menurut Mangkunegara dalam buku  

Manajmen Sumber daya Manusia (2002 : 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 kemampuan karyawan. Hal ini 

bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan harus 

sesuai dengan kemampuan karyawan bersangkutan, agar dia bekerja 

sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 

2) Teladan pimpinan,  

Pemimpin teladan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan 

karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para 

bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin 

baik, jujur, adil, serta sesuai kata dan perbuatan. Dengan teladan 

pimpinan yang baik, berdisiplin bawahan akan ikut baik. Jika teladan 
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pimpinan  kurang baik (kurang berdisiplin), para bawahan 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 

disiplin yang baik pula.  

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. 

Artinya semakin besar balas jasa semakin baik kedisiplinan karyawan. 

Sebaliknnya 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 diperlukan sama dengan manusia lainnya.  

 Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas 

jasa (pengakuan) atau hukuman akan merangsang terciptanya 



Bab V   Kesimpulan dan Saran 

 
28 

kedisiplinan 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 kedisiplinan karyawan perusahaan baik pula.  

5) Waskat,  

 Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif 

untuk mencegah mengetahui kesalahan, membetulkan kesalahan, 

memelihara kedisiplinan, meningkatkan prestasi kerja, mengaktifkan 

peranan atasan dan bawahan, menggali sistem-sistem kerja yang paling 

efektif, serta menciptakan sistem internal control 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 perturan-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 
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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 memepengaruhi 

kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas, 

bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner akan 

disegani dan diakui kepemimpinannya oleh bawahan.  

 Ketegasan pimpinan menegur dan 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 tolok ukur untuk mengukur 

mengetahui apakah fungsi-fungsi MSDM lainnya secara keseluruhan 

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.  
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 Jadi, dapat dikatakan “kedisiplinan” menjadi kunci terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan disiplin yang baik 

berarti karyawan sadar dan bersedia mengerjakan semua tugasnya 

dengan 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 dengan pribadi yang 

disiplin.  

 

2.3.5   Absensi  

 Pegawai yang disiplin adalah pegawai yang mematuhi peraturan yang 

dibuat oleh perusahaan sesuai dengan persetujuan yang telah ditetapkan sebelum 

bekerja. Pelanggaran sering terjadi akibat malasnya pegawai itu bekerja, masalah 

lainnya yang membuat pegawai tersebut menjadi tidak mau bekerja disebut juga 

dengan absensi yang merupakan bagian dari kurangnya disiplin kerja yang dapat 

merugikan perusahaan juga pegawai itu sendiri.  
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2.3.5.1 Pengertian Absensi  

 Suatu perusahaan yang memiliki tingkat absensi yang tinggi adalah 

perusahaan yang tidak mampu untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang 

dibuat dibawah ini dikemukakan beberapa pengertaian absensi antara lain :  

  Menurut Julicus dalam buku Manajemen Personalia (1991 : 490) 

“Absen merupakan kegagalan pekerjaan pegawai untuk melaporkan 

pekerjaan ketika mereka dijadwalkan bekerja”. 

 

  Menurut Flippo dalam Manajemen Personalia (1989 : 133)  

“Absen merupakan ketidakhadiran pegawai ditempat kerjanya pada saat ia 

harus bekerja”.  

Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

  Hari kerja yang hilang 
Tingkat absensi =   
   Hari karyawan bekerja + hari karyawan tidak bekerja  
 

 Tingkat ketidakhadiran maksimal diperoleh 3%, jika suatu perusahaan 

memiliki tingkat ketidakhadiran lebih tinggi dari 3% maka perusahaan tersebut 

dianggap memiliki tingkat absensi yang terlalu tinggi. Selain absensi yang terlalu 

tinggi, dapat juga mengurangi jumlah tenaga kerja yang tersedia didalam suatu 

perusahaan dan akan menambah tingkat produktivitas, disebabkan oleh kurangnya 

tenaga kerja yang tersedia diperusahaan.  
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2.3.5.2 Pengaruh Absensi yang tinggi  

 Pengaruh absensi yang tinggi menurut Marwansyah dan Mukaram 

dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia (1987 : 268) menyatakan 

bahwa :  

“Tingkat absensi akan berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi 

jalannya operasi perusahaan, karena tingkat absensi dapat menyebabkan 

tertundanya jadwal kerja”.  

 Untuk mencapai jumlah produksi yang ditargetkan pembuatan jadwal 

mengenai ketidakhadiran biasanya mengundang unsur-unsur yang digolongkan 

sebagai berikut :  

 1. Nama pegawai  

 2. Nomor pegawai  

 3. Tanggal  

  4. Alasan tidak hadir  

 5. Alamat  

 6. Jenis kelamin   

 Dengan adanya penggolongan tersebut manager dengan akan mudah 

mengetahui siapa-siapa saja yang tidak hadir, alasan yang diberikan oleh pegawai 

yang sering melanggar akan diberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya.  
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2.3.5.3 Alasan terjadinya absensi karyawan  

 Berdasarkan alasan yang mengakibatkan absensi menurut Julicus (1996 

:102) mengemukakan alasan digunakan seorang pegawai, jika tidak masuk kerja 

antara lain :  

1. Sakit, merupakan alasan yang sering digunakan sehingga dapat mencapai 

jumlah yang paling tinggi dari alasan-alasan yang lain dan jumlah 

mencapai 50%,  

2. Terjadinya kecelakaan kerja,  

3. Jam kerja yang terlalu padat,  

4. Pengawasan yang kurang baik,  

5. Kurangnya minat dengan tanggung jawab serta adanya perasaan tidak 

diperlukan  digunakan,  

6. Kondisi yang terlalu berat dan upah atau cuaca yang buruk, kunjungan 

saudara dari luar kota.  

7. Sikap dan pikiran yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan sosiologis.  

 

2.3.6    Hubungan Disiplin Kerja dan Absensi  

 Adanya ketidakhadiran yang tinggi dapat diakibatkan oleh berbagai 

macam faktor, salah satu faktor yang berperan dan menyebabkan tingginya 

ketidakhadiran pegawai meningkat disiplin kerjanya sehingga pegawai melanggar 

peraturan disiplin.  

Para pegawai melanggar peraturan kedisiplinan kerja dapat diakibatkan oleh 

beberapa faktor yang dapat berhubungan dengan kepuasan.  
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 Menurut Julicus (1996 : 125) ada 5 diantaranya yang memiliki 

karakteristik yang sangat penting :  

1. Upah  

Jumlah yang diterima dan dianggap wajar.  

2. Pekerjaan  

Keadaan dimana tugas pekerjaan dianggap menarik memberikan 

kesempatan untuk belajar bertanggung jawab.  

3. Kesempatan  

Kemampuan dalam bekerja untuk maju.  

4. Keahlian  

Kemampuan untuk menunjukan minat dan perhatian.  

5. Rekan Sekerja  

Keadaan dimana rekan bekerja menunjukan sikap bersahabat, mendorong, 

dan saling membantu.  

 Kelima faktor ini yang mempengaruhi apakah pegawai dapat disiplin atau 

pegawai tidak dapat disiplin dalam bekerja. Demikian tinggi disiplin kerja maka 

akan semakin baik perusahaan itu untuk dapat mengembangkan perusahaannya.  

 

2.3.7 Kegunaan Disiplin Kerja  

 Dalam menentukan kedisiplinan para karyawan tidaklah mudah, karena 

hanya sebagian orang yang memahami betapa pentingnya kedisiplinan dalam 

bekerja.  
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 Adapun kegunaan dari kedisiplinan kerja ditunjukan untuk :  

1. Mendorong para pegawai untuk mentaati peraturan kebijaksanaan dari 

setiap peraturan-peraturan kepegawaian dan organisasi-organisasi 

secara menyeluruh.  

2. Memanfaatkan kegunaan prasarana dan  sarana, barang dan jasa secara 

optimal meningkatkan produktivitas kerja.  

3. Mendorong pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  

 

 Sasaran Tindakan Pendisiplinan  

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

tanpa memandang tindakan atau jabatan maupun yang lainnya. Disiplin kerja di 

bentuk  dan dilaksanakan oleh siapa saja yang bekerja.   

 Ada beberapa sasaran tidakan 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.  

 

2.3.9  Prosedur Pendisiplinan 

Setiap perusahaan tidak akan terlepas dari masalah walaupun kedisiplinan 

sudah ditegakkan. Berikut adalah jenis-jenis masalah dalam pendisiplinan kerja 

menurut Problem, dalam bukunya ”Human Resources Management Concept 

and Practices” (2000 : 446) 
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 Jenis-jenis masalah pendisiplinan adalah sebagai berikut :  

a. Kehadiran  

Merupakan masalah yang seruis dalam sebuah perusahaan, hal ini 

dikarenakan banyak organisasi gagal untuk meluruskan tujuan pekerjaan 

dengan tujuan organisasi. Jika pekerja atau karyawan tidak dapat 

berhubungan dengan organisasi maka hal ini dapat menyebabkan 

kurangnya kehadiran.   

b. Tingkah laku ketika bekerja  

Tingkah laku ketika bekerja merupakan satu hal yang menyangkut 

unsubordination conceptly, seperti: berkelahi, berjudi, kegagalan untuk 

memakai alat-alat pengaman, ketidakpedulian dan sesuatu yang paling 

hangat didiskusikan adalah ketergantungan alcohol dan obat-obatan.  

c. Ketidakjujuran  

Ketidakjujuran ini menyangkut pada karakter daripada karyawan yang 

bekerja.  

d. Aktivitas diluar perusahaan  

Merupakan suatu kegiatan pekerjaan yang dilakukan diluar perusahaan 

tetapi mempengaruhi kegiatan kerja mereka atau memberi gambaran buruk 

terhadap organisasi seperti bekerja sama dengan organisasi pesaing.  

 Untuk menghilangkan masalah kedisiplinan kerja, maka perusahaan harus 

bekerja keras agar masalah yang sering terjadi tidak terulang terus-meneus tetapi 

perlu diperbaiki agar perusahaan dipandang dengan baik oleh kalangan luar. 


