
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1    Pengertian Manajemen 

Untuk memahami apa itu manajemen sumber daya manusia, kita sebaiknya 

meninjau terlebih dahulu pengertian manajemen itu sendiri. Manajemen berasal 

dari bahasa inggris yakni dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan 

dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi 

manajemen itu sendiri. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan yang diinginkan. Ada beberapa definisi tentang manajemen 

pada umumnya, walaupun definisi itu beragam bunyinya, tetapi pada pokoknya 

unsur-unsur yang ada didalamnya adalah sama, diantaranya adalah : 

Menurut Handoko (2003;8) : 

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

 

Dari definisi di atas disimpulkan bahwa manajemen dititik beratkan pada 

usaha memanfaatkan orang lain dalam pencapaian tugas tersebut, oleh karenanya 

orang - orang dalam organisasi harus jelas wewenang, tugas dan tanggung jawab 

pekerjaannya. 

Menurut Hasibuan (2003;1) : 

“Ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan tertentu”. 

 



Menurut Koontz & O’Donnel (2003;2) : 

“Management is getting things done through people. In bringing about 

this  coordinating of group activity, the manager, as a manager plans, 

organizes, staffs, direct, and control the activities other people” 

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah 

usaha pencapaian tujuan tertentu melalui kegiatan yang dikerjakan oleh orang 

lain. 

Berdasarkan pengertian di atas tentang manajemen tersebut, dapat 

dijelaskan bahwa manajemen mempunyai 4 (empat) fungsi atau proses, yaitu : 

1. Perencanaan 

Manajer memikirkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. 

Berbagai kegiatan ini biasanya didasarkan pada berbagai metode, rencana atau 

logika. Bukan hanya atas dasar firasat atau dugaan. 

2. Pengorganisasian 

Manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia dan material organisasi. 

Kekuatan suatu organisasi terletak pada kemampuannya untuk menyusun 

berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan. Semakin terkoordinasi 

dan terintegrasi kerja organisasi, semakin efektif pencapaian tujuan-tujuan 

organisasi. Pengkoordinasian merupakan bagian vital pekerjaan manajer.  

3. Pengarahan  

Para manajer mengarahkan, memimpin, dan mempengaruhi para bawahan. 

Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan tugas- 

tugas esensial melalui orang lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan 

perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan 

melakukan pekerjaan dengan baik. 

4. Pengawasan 

Manajer berupaya menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuan-

tujuannya. Bila beberapa bagian organisasi ada pada jalur yang salah, manajer 

harus segera memperbaikinya. 



Dari definisi - definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai 

2. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni 

3. Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, koperatif, 

dan terintegrasi, dalam memanfaatkan unsur-unsurnya ( man, money, 

methods, material, machines, dan market, atau yang bisa disebut dengan 6 

M ) 

4. Manajemen baru dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan 

kerjasama dalam suatu organisasi 

5. Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung 

jawab 

6. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian 

7. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan 

   

2.2     Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia  

Di dalam masyarakat yang sedang berkembang, manusia senantiasa 

mempunyai kedudukan yang mungkin penting. Meskipun kita sedang berada atau 

menuju masyarakat yang sedang berorientasi kerja, yang memandang kerja adalah 

suatu yang mulia. Sehingga tidak dapat mengabaikan manusia yang melaksanakan 

pekerjaan tersebut. Pandangan atau falsafah yang dimiliki masyarakat menjadikan 

hal tersebut dengan semakin kuatnya permintaan untuk memperhatikan aspek 

manusia dan bukan hanya aspek - aspek teknologi dan ekonomi, dalam setiap 

usaha. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian manajemen sumber daya 

manusia menurut para ahli : 

Menurut Simamora (2004;4) : 

“Manajemen adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, 

pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau 

kelompok karyawan”. 



Menurut Hasibuan (2004;01) : 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu seni yang mengatur 

hubungan dengan peranan tenaga kerja agar efektif dan efesien yang 

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat” 

Menurut Filippo (2002;11) : 

“Personel management is the planning, organizing, directing, and 
controlling of the procurement, development, compensation, integration, 
maintenance and separation of the people for the purpose of contributing 
to organizational, individual, and societal goals” 

 

Dari beberapa pendapat tentang manajemen sumber daya manusia yang telah 

dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni dalam proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber lainnya secara efektif 

dan efesien untuk mencapai tujuan perusahaan 

2. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan 

tenaga kerja dari berbagai aktivitas manajemen yang sedang berkaitan dan 

berinteraksi satu sama lain agar tercapai tujuan individu, organisasi, dan 

masyarakat. 

3. Fokus kajian manajemen sumber daya manusia adalah tentang kerja manusia 

yang diatur menurut urutan fungsi - fungsinya (menepati jam waktu kerja, 

melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, mematuhi peraturan yang dibuat 

perusahaan) agar efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan perusahaan, 

karyawan dan masyarakat. 

  

 

 



2.3    Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari manajemen. Oleh 

karena itu teori - teori manajemen umum menjadi dasar pembahasannya mengenai 

peraturan peranan manusia dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Jika melihat 

dari beberapa devinisi manajemen sumber daya manusia di atas, maka manajemen 

sumber daya manusia dapat di bedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi 

manajerial dan fungsi operasional. Untuk lebih jelasnya fungsi-fungsi manajemen 

sumber daya manusia akan di uraikan sebagai berikut : 

1. Fungsi Manajerial 

a. Perencanaan (Planning) 

Yaitu merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Yaitu kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan untuk 

menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi 

dan koordinasi dalam bagan organisasi 

c. Pengarahan (Directing) 

Yaitu kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan 

bekerja secara efektif dan efesien dalam membantu tercapainya tujuan 

perusahaan. 

d. Pengendalian (controlling) 

Yaitu kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mentaati peraturan - 

peraturan dan bekerja sesuai dengan rencana. 

 

2. Fungsi Operasional 

a. Pengadaan (Procurement) 

Yaitu proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk 

mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

 

 



b. Pengembangan (Development) 

Yaitu proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan 

moral karyawan melelui pendidikan dan pelatihan 

c. Kompensasi (Compensatio) 

Yaitu pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung (indirect) 

uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan balas jasa yang 

diberikan kepada perusahaan. 

d. Pengintegrasian (Integration) 

Yaitu kegiatan mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan 

karyawan agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan. 

e. Pemeliharaan (Maintenance) 

Yaitu kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, 

dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai 

pension. 

f. Kedisiplinan 

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) 

Yaitu putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. 

Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginannya karyawan, keinginan 

perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun. 

  

2.4 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 

sesuai dengan keinginannya sendiri, karena tidak ada hukuman atau bentuk 

peraturan yang harus mereka turuti. Jelasnya perusahaan sulit mencapai 

tujuannya, jika karyawan tidak mematuhi peraturan-peraturan perusahaan 

tersebut. 



Dengan disiplin yang baik, semangat kerja, efesiensi dan efektivitas kerja 

karyawan akan meningkat. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Jadi kedisiplinan adalah kunci 

keberhasilan dalam mewujudkan tujuannya. 

 

 

2.4.1 Pengertian Disiplin Kerja 

Dari beberapa kasus, terjadinya kemungkinan yang berlebihan pada diri 

tenaga kerja merupakan dampak kurang taatnya pada asas pedoman normatif. 

Normatif adalah peraturan yang sesuai. Perusahaan perlu mengadakan program 

pendisiplinan dengan baik agar kelangsungan perusahaan dan produktivitas 

mencapai target yang diharapkan. Para tenaga kerja perlu memperoleh pembinaan 

disiplin kerja yang langsung dan merupakan fungsi yang harus dilaksanakan 

manajemen sumber daya manusia. Untuk lebih jelasnya, penulis akan 

menggambarkan beberapa devinisi, yaitu sebagai berikut : 

 

Menurut Suwiryo (2003;291) : 

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

Menurut Dessler (2003;285) :  

“Discipline is procedure that corrects or punishes a because arule or 

procedur has been violaded”. 

 

Dari definisi di atas tampak adanya beberapa pengertian yang berlainan 

tentang pengertian disiplin. Ada yang menganggap bahwa disiplin adalah suatu 

kondisi dimana pegawai berperilaku sesuai dengan peraturan perusahaan, ada juga 

yang berpendapat bahwa disiplin berbentuk hukuman 

 

 



2.4.2 Bentuk – bentuk Disiplin Kerja 

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

disiplin preventif dan disiplin korektif : 

  

1. Disiplin Preventif  

Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan dan mematuhi 

pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan perusahaan. Tujuan 

dasarnya adalah untuk menggerakkan pegawai berdisiplin diri, dengan cara 

preventif, pegawai dapat memelihara dirinya terhadap peraturan-peraturan 

perusahaan. Disiplin proventif merupakan suatu sistem yang berhubungan 

dengan kebutuhan kerja sama semua bagian sistem yang ada dalam organisasi. 

Jika sistem organisasi baik, maka diharapkan akan lebih mudah menegakkan 

disiplin kerja. 

 

2. Disiplin Korektif 

Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakan pegawai dalam menyatukan 

suatu peraturan dan pengarahan untuk tetap memenuhi peraturan sesuai dengan 

pedoman yang berlaku di perusahaan. Pada disiplin korektif, pegawai yang 

melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki pagawai 

pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran pada 

pelanggar. 

 

2.4.3 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 yang sering diartikan macam-

macam. Ada yang menganggap bahwa disiplin adalah suatu kondisi dimana 

karyawan berperilaku sesuai dengan peraturan perusahaan. Secara khusus 

kegiatan pendisiplinan kerja bertujuan untuk : 

 



1. Mendorong pegawai untuk mentaati kebijakan  

2. Meningkatkan produktivitas kerja 

3. Memanfaatkan penggunaan sarana dan prasarana secara optimal 

Disiplin kerja yang baik dapat ditegaskan apabila semangat dari pegawai itu 

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

waktu kerja dan terpenuhinya kebutuhan kerja mereka. Disiplin kerja 

dilaksanakan secara bersama-sama agar tercapai suasana yang baik, tanpa 

memandang tindakan atau jabatan yang lainnya. Disiplin kerja dibentuk dan 

dilaksanakan oleh siapa saja yang bekerja. 

Beberapa hal lain perlu diperhatikan untuk menunjang pencapaian 

pelaksanaan disiplin kerja yang baik menurut Hasibuan (2002;194) adalah : 

1. Tujuan dan kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. 

Tujuan yang akan dicapai harus jelas ditetapkan secara ideal serta cukup 

menantang bagi kemampuan karyawan. 

2. Teladan Pemimpin 

Teladan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan karena 

pemimpin dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pemimpin 

harus memberikan contoh yang baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan 

perbuatan. 

3. Balas Jasa 

Balas jasa ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan akan memberikan 

kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaan.  

4. Keadilan  

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan dan 

kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa (pengakuan) atau hukuman akan 

merangsang terciptanya kedisiplinan yang baik. 

 

 



5. Waskat  

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

mencegah atau mengetahui kesalahan, membetulkan kesalahan, memilki 

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 pemeliharaan kedisiplinan karyawan 

dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan semakin  takut 

melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap dan disiplin karyawan akan 

berkurang. 

7. Ketegasan  

Pemimpin dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan 

karyawan perusahaan. Dengan demikian, pimpinan akan dapat memelihara 

karyawan perusahaan. 

8. Hubungan Kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama karyawan ikut 

menciptakan kedisiplinan yang baik pada perusahaan. 

  

2.4.4   Langkah-langkah Untuk Peningkatan Disiplin Kerja 

Menurut Syadam (2002;288) penegakan disiplin kerja tidak bisa diserahkan 

kepada karyawan. Perusahaan mempunyai langkah-langkah dalam meningkatkan 

kerja para karyawannya, diantaranya adalah : 

a. Menciptakan peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh 

para karyawan 

b. Menciptakan dan memberi sanksi-sanksi bagi para pelanggar disiplin 

c. Melakukan pembinaan disiplin melalui pelatihan-pelatihan kedisiplinan yang 

terus-menerus 



Di dalam suatu perusahaan bentuk disiplin kerja yang tidak baik akan 

tergambar pada suasana : 

a. Tingginya angka kemangkiran (absensi) karyawan. 

b. Sering terlambatnya karyawan masuk kantor atau pulang lebih cepat dari jam 

yang sudah ditentukan 

c. Berkembangnya rasa tidak puas, saling curiga dan saling melempar tanggung 

jawab 

d. Penyelesaian pekerjaan yang lambat, karena karyawan lebih senang mengobrol 

dari pada bekerja 

e. Menurunnya semangat dan gairah kerja 

f.   Tidak terlaksananya waskat (pengawasan melekat dari atasan) yang baik 

g. Sering terjadinya konflik (pertentangan) antara karyawan dan pimpinan 

perusahaan. 

 

Jadi penerapan disiplin kerja sangat diperlukan dalam suatu perusahaan 

karena dengan adanya disiplin kerja, maka perusahaan akan dapat melaksanakan 

kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

 

2.4.5 Pendekatan Disiplin Kerja 

Ada tiga pendekatan disiplin menurut Mangkunegara (2001;130-131), 

yaitu pendekatan disiplin modern, disiplin dengan tradisi dan disiplin bertujuan 

a. Pendekatan Disiplin Modern 

Pendekatan disiplin modern yaitu mempertemukan sejumlah keperluan atau 

kebutuhan baru di luar hukuman. Pendekatan ini berasumsi : 

1. Disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan bentuk hukuman 

secara fisik 

2. Melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada prosess hukum yang 

berlaku 

3. Keputusan-keputusan yang semuanya terhadap tindakan atau prasangka 

harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan dengan fakta–

faktanya. 



4. Melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah pihak terhadap 

kasus disiplin. 

 

b. Pendekatan Disiplin Dengan Tradisi 

Pendekatan disiplin dengan tradisi. Yaitu pendekatan dengan cara memberikan 

hukuman. Pendekatan ini berasumsi : 

1. Disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan, dan tidak pernah ada 

peninjauan kembali bila telah diputuskan 

2. Disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran, pelaksanaannya harus 

disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. 

3. Pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar maupun 

kepada pegawai lainnya 

4. Peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman yang lebih keras 

5. Pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggar kedua kalinya 

harus diberikan hukuman yang lebih berat. 

 

c. Pelaksanaan Disiplin Bertujuan 

Pendekatan disiplin bertujuan berasumsi bahwa : 

1. Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua pegawai 

2. Disiplin bukanlah suatu hukuman, tetapi merupakan pembentukan prilaku 

3. Disiplin ditujukan untuk perubahan yang lebih baik 

4. Disiplin pegawai bertujuan agar pegawai bertanggung jawab terhadap 

perbuatan 

 

2.4.6 Sasaran dan Tindakan Pendisiplinan 

Disiplin kerja dilaksanakan secara bersama-sama agar terciptanya suasana 

yang baik, tanpa memandang tindakan atau jabatan maupun yang lainnya. Disiplin 

keja dibentuk dan dilaksanakan oleh siapa saja yang bekerja. 

 



Karena kedisiplinan menyangkut sikap, tingkah laku, dan perbuatan dari 

karyawan, maka kedisiplinan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berpengaruh 

besar terhadap sasaran disiplin kerja antara lain adalah  

  

a. Kesejahteraan 

Kesejahteraan karyawan di suatu perusahaan atau instansi akan dapat 

membawa dampak yang besar dalam meningkatkan kemajuan bagi karyawan, 

hal ini akan membangun karyawan di dalam pelaksanaan disiplin untuk jangka 

waktu yang panjang 

b. Ancaman 

Ancaman diberikan bukan merupakan hukuman tetapi lebih ditekankan agar 

karyawan melaksanakan kebiasaan yang dianggap baik bagi perusahaan 

c. Ketegasan  

Ketegasan terhadap peraturan harus dijaga agar pelanggaran yang dilakukan 

oleh karyawan tidak dibiarkan berlarut-larut dan tidak diikuti oleh karyawan 

lain 

d. Teguran  

Teguran harus sesuai dengan kondisi dari kesalahan yang dilakukan karyawan, 

karna dengan adanya teguran maka karyawan tidak sewenang-wenang 

menyalahi aturan yang berlaku 

e. Teladan Pimpinan 

Teladan pimpinan memiliki pengaruh yang besar dalam rangka menegakkan 

kedisiplinan, karena pimpinan pun akan menjadi contoh seluruh karyawan 

 

2.4.7 Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Disiplin Kerja 

Pelaksanaan sanksi terhadap disiplin dengan memberikan peringatan harus 

segera, konsisten dan inpersonal. Sanksi pelanggaran disiplin kerja menurut  

Mangkunegara (2004;131-132)  meliputi : 

 

 



a. Pemberian Peringatan 

Pegawai yang melanggar disiplin kerja perlu diberikan surat peringatan 

pertama, kedua, dan ketiga. Tujuan pemberian peringatan adalah agar pegawai 

yang bersangkutan menyadari pelanggaran yang telah dilakukannya. 

b. Pemberian Sanksi Harus Segera 

Pegawai yang melanggar disiplin harus segera diberikan sanksi yang sesuai 

dengan peraturan organisasi yang berlaku. Tujuannya agar pegawai yang 

bersangkutan memahami sanksi, karena akan memperlemah dispilin yang ada. 

c. Pemberian Sanksi Harus Konsisten 

Pemberian sanksi kepada karyawan yang tidak disiplin harus konsisten. Hal ini 

bertujuan agar pegawai sadar dan menghargai peraturan-peraturan yang 

berlaku pada perusahaan. Ketidakkonsistenan pemberian sanksi dapat 

mengakibatkan pegawai merasakan adanya diskriminasi pegawai, ringannya 

sanksi, dan pengabdian disiplin 

d. Pemberian Sanksi Harus Inpersonal 

Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak membeda-bedakan pegawai 

tua, muda, pria, wanita tetapi diberlakukan sama sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Tujuannya agar pegawai menyadari bahwa disiplin kerja berlaku 

untuk semua pegawai dengan sanksi pelanggaran yang sesuai dengan peraturan 

yang berlaku di perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 


