
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Disiplin 

 Disiplin kerja sangatlah penting dalam mempengaruhi perkembangan diri suatu 

perusahaan atau instansi pemerintah. Disiplin kerja digunakan untuk dapat meningkatkan 

produktifitas kerja. Tanpa adanya sistem kerja maka karyawan akan bekerja sesuai 

dengan keinginannya sendiri, karena tidak adanya hukuman atau bentuk peraturan yang 

mereka turuti. 

 Sikap dari seseorang dapat dilihat dari pekerjaannya, apabila seorang karyawan 

itu menyukai pekerjaannya maka mereka akan bersikap disiplin dan bertanggung jawab 

dalam setiap pekerjaannya.  

 Tanpa adanya disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan 

mencapai hasil yang optimal. 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.  

 

2.2. Pengertian Disiplin Kerja 

 Disiplin berasal dari kata “disple” yang artinya “patuh”, patuh baik kepada 

pemimpin maupun kepada aturan. Disiplin kerja dibuat oleh perusahaan atau instansi 

pemerintah untuk mentertibkan para karyawan, disiplin kerja itu dibuat sesuai dengan 

persetujuan para karyawan dengan pihak perusahaan untuk ditaati. 
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 Adapun pengertian disiplin kerja yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain: 

”Disiplin adalah suatu latihan atau pendidikan kesopanan juga kerohanian, serta 

pengembangan tabi’at”. (Moekijat,1994) 

 

 ”Disiplin adalah ketaatan yang sifatnya impersonal, tidak memakai perasaan dan tidak 

memakai perhitungan atau kepentingan pribadi, disiplin adalah satu-satunya jalan untuk 

mempertahankan adanya organisasi”. (Moenir,1995) 

 

”Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan orang-orang mentaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku”. (Hasibuan,2000) 

 

 Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah sikap 

yang mencerminkan ketaatan secara ikhlas dan rasa senang hati terhadap aturan atau tata 

tertib baik tertulis maupun tidak tertulis. 

Disiplin kerja yang baik merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

kerja yang tinggi dari seorang karyawan.  

Jadi, seseorang akan bersedia mematuhi semua peraturan serta melaksanakan tugas-

tugasnya, baik secara sukarela maupun karena terpaksa.  

 Pentingnya kedisiplinan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat dicapai 

secara efektif. Hal ini akan memiliki dampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan. 

Dalam setiap perusahaan memiliki disiplin kerja yang berbeda-beda sesuai dengan 

kebutuhan organisasi itu sendiri, agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai maka perusahaan perlu mengadakan pendisiplinan dengan baik namun hingga 

saat ini pendisiplinan sering diartikan macam-macam.  
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 Kedisiplinan diartikan jika karyawan selalu datang dan pulang tepat pada 

waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Ada pula yang menganggap suatu 

kondisi dimana karyawan berperilaku sesuai dengan peraturan perusahaan. Tampak 

adanya usaha dari pihak manajemen untuk membentuk dan memperbaiki sikap dan 

perilaku karyawan sehingga mempunyai kesadaran untuk melaksanakan peraturan 

perusahaan. 

 Untuk itu akan lebih tepat jika digunakan istilah pendisiplinan. 

Secara khusus kegiatan pendisiplinan kerja ini ditujukan agar: 

• Mendorong karyawan untuk mentaati kebijakan. 

• Memanfaatkan penggunaan sarana dan prasarana secara optimal. 

• Meningkatkan produktifitas kerja. 

• Mendorong pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. 

 

 Disiplin kerja yang baik dapat ditegakan apabila semangat dari karyawan itu 

sendiri serta bekerja dengan baik yang tercermin dengan melihat absensi pegawai, 

ketepatan waktu kerja dll. 

 Kedisiplinan adalah fungsi MSDM yang terpenting dan menjadi tolak ukur untuk 

mengukur atau 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, maka berarti 

penerapan fungsi-fungsi MSDM pada perusahaan kurang baik. 
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 Jadi, dapat dikatakan ”kedisiplinan” merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan kegiatan  dan menjadi kunci terwujudnya tujuan perusahaan , karyawan, dan 

masyarakat. Dengan disiplin yang baik berarti karyawan sadar dan bersedia mengerjakan 

semua tugasnya dengan baik.  Oleh karena itu, disiplin merupakan suatu ketaatan atau 

pengendalian diri secara rasional, sadar serta tidak emosional. 

  

2.3. Bentuk-bentuk Disiplin Kerja 

 Disiplin kerja adalah suatu bentuk dari pencapaian tujuan perusahaan sehingga 

disiplin kerja semakin berkembang dengan berbagai bentuk kedisiplinan. Ada 2 bentuk 

kedisiplinan kerja menurut (Dovis,1992), yaitu: 

• Disiplin Preventif 

 Disiplin preventif adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para 

karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan kerja sehingga penyelewengan-

penyelewengan  dapat dicegah. 

Terdapat suatu sistem khusus disiplin preventif, yaitu: 

1. Pelanggaran pertama akan diberikan peringatan secara lisan dari atasan. 

2. Pelanggaran kedua diberikan peringatan secara tertulis. 

3. Pelanggaran yang lebih jauh akan diberikan tindakan pendisiplinan yang lebih berat 

yang kemudian diikuti oleh suatu tindakan terakhir yang berupa tindakan 

pemberhentian. 

• Disiplin korektif 

 Disiplin korektif adalah suatu bentuk kegiatan yang diambil untuk memahami 

setiap pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan dan mencoba untuk menghindari 
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tindakan lebih lanjut, kegiatan ini sering berupa atau berbentuk hukuman yang disebut 

sebagai tindakan pendisiplinan. Suatu sistem khusus yang berguna dalam pendisiplinan 

korektif adalah: 

1. Peringatan pertama dengan mengkonsumsikan semua peraturan terhadap karyawan. 

2. Sedapat mungkin pendisiplinan diterapkan supaya karyawan dapat memahami 

hubungan peristiwa yang dialami oleh karyawan. 

3. Konsisten yaitu para karyawan yang melakukan kesalahan yang sama maka hendaknya 

diberikan sanksi-sanksi yang sesuai dengan kesalahan yang mereka buat. 

4. Bersifat pribadi maksudnya tindakan pendisiplinan ini tidak memandang secara 

individual tetapi setiap yang melanggar akan dikenakan sanksi yang berlaku bagi 

perusahaan.  

 

2.4. Sasaran Tindakan Pendisiplinan 

 Disiplin kerja dilaksanakan secara bersama-sama agar tercapai suasana yang baik. 

Tanpa memandang tingkatan atau jabatan maupun yang lainnya. Disiplin kerja dibentuk 

dan dilaksanakan oleh siapa saja yang bekerja.  

Ada beberapa sasaran tindakan pendisiplinan, yaitu sebagai berikut: 

• Untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran. 

• Untuk menjaga standar kelompok supaya tetap konsisten dan efektif sebagai 

penunjang dari disiplin kerja. 

  

 Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan untuk menunjang pencapain 

pelaksanaan disiplin kerja yang baik menurut (Nitisemito,1996) adalah terbagi atas: 
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• Kesejahteraan 

Kesejahteraan adalah apabila suatu organisasi memaksakan kedisiplinan yang tinggi 

tanpa meningkatkan kesejahteraan maka kemungkinan hal ini dapat 

dilaksanakanhanya hanya untuk jangka pendek saja. 

• Ancaman 

Ancaman diberikan bukan merupakan hukuman tetapi lebih ditekankan agar mereka 

melaksanakan kebiasaan yang dianggap baik oleh perusahaannya. 

• Ketegasan 

Ketegasan peraturan harus dijaga agar pelanggaran yang dilakukan oleh seorang 

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

• Teguran 

Teguran sesuai dengan kondisi kemampuan kedisiplinan yang telah ditegakan 

haruslah disesuaikan dengan kemampuan para karyawan. 

• Teladan pemimpin 

Teladan pemimpin ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menegakan 

kedisiplinan, pemimpin yang merupakan contoh dan panutan bagi para bawahannya. 

 

2.5. Indikator-indikator Disiplin Kerja 

 Kedisiplinan seseorang karyawan dapat ditegakan bilamana sebagian besar 

peraturan-peraturannya ditaati oleh sebagian besar karyawan. 

Berikut ini adalah jenis-jenis masalah dalam pendisiplinan kerja menurut (Problem,1994) 

adalah sebagai berikut: 
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1. Kehadiran 

Kebijakan perusahaan tentang absensi tidak akan memecahkan masalah 

ketidakhadiran tak terencana dari kerja, tetapi cukup menjadi sebuah cara penting 

untuk memastikan bahwa para karyawan mengetahui bahwa perusahaan menangani 

absensi dengan serius dan akan memberi petunjuk yang jelas mengenai harapan 

perusahaan dan sangsi yang akan diberlakukan bila peraturan terkait dilanggar. 

Penjabaran harapan perusahaan secara jelas dan pemastian bahwa perusahaan 

menangani kebijakan ini secara serius adalah langkah penting dalam mengendalikan 

ketidakhadiran.    

Berbagai alasan yang mengakibatkan terjadinya absensi (julius,1991)  

• Sakit merupakan alasan yang paling sering digunakan, sehingga dapat mencapai 

jumlah yang paling tinggi dibanding alasan lain. 

• Terjadi kecelakaan kerja. 

• Jam kerja yang terlalu padat. 

• Pengawasan yang kurang baik. 

• Kurangnya minat dan tanggung jawab 

• Kondisi yang terlalu berat dan upah menurun. 

• Transportasi jarak rumah yang terlalu jauh. 

• Sikap dan pikiran yang disebabkan oleh faktor lingkungan sosiologis. 

2. Jam kerja 

Jam kerja pegawai haruslah mengikuti standar jam kerja setiap hari sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, setiap perusahaan yang memiliki jam kerja yang berbeda 

untuk memastikan bahwa pekerjaan diselesaikan dengan seefisien mungkin pada 
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tingkatan kualitas yang tinggi serta pada waktu yang bersamaan untuk 

memperbolehkan karyawan dan pengawas menentukan jadwal pada batas waktu 

tertentu. Masalah yang berkaitan dengan jam kerja adalah hal yang tentu saja penting 

bagi para karyawan, perusahaan harus adil dan konsisten dan komunikasikan hal ini 

secara jelas dan terang. 

3.   Tanggung Jawab 

Dalam tanggung jawab ini karyawan diberi batas waktu dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan dan bagaimana tanggung jawab yang dimiliki setiap karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. 

Tanggung jawab merupakan suatu hal yang paling penting dalam proses produksi 

sebagai suatu petunjuk sampai seberapa jauh karyawan melakukan pekerjaannya 

 4.   Tingkah laku ketika bekerja 

Merupakan suatu hal yang menyangkut unsubordination concepty seperti berkelahi, 

berjudi, kegagalan untuk memakai alat-alat pengaman, ketidakperdulian, dan sesuatu 

yang paling hangat didiskusikan adalah ketergantungan dengan minum-minuman 

keras dan obat-obatan terlarang. 

5.   Ketidakjujuran 

Kejujuran menyangkut karakter dari pada karyawan yang bekerja. Sikap jujur 

mencerminkan baiknya karakter yang dimiliki oleh karyawan, namun begitu juga 

sebaliknya ketidakjujuran mencerminkan buruknya karakter yang dimiliki karyawan 

tersebut.   
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 Ketidakjujuran diakibatkan karena karyawan tidak puas dengan hasil yang telah 

mereka dapatkan sehingga mereka bekerja dengan keinginan mereka sendiri. 

Ketidakjujuran dapat berupa: 

• Mencuri waktu pada jam kerja. 

• Melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan perusahaan.  

 

 Setiap karyawan yang melaksanakan kelima faktor diatas adalah karyawan yang 

menghargai pekerjaannya dan  karyawan yang mementingkan perusahaan dimana 

tempatnya bekerja. Maka dari itu karyawan yang salah melakukan disiplin kerja haruslah 

belajar untuk lebih baik lagi dalam memperlihatkan sikap dalam berdisiplin. Dan bagi 

perusahaan haruslah memiliki timbal balik agar ada keseimbangan antara perusahaan 

dengan para karyawannya. Manusia yang sukses adalah manusia yang mampu mengatur 

hidupnya dan mengendalikan dirinya dengan hal-hal yang menyangkut peraturan dari 

cara hidup dan cara kerjanya, maka erat hubungannya antara manusia yang sukses 

dengan pribadi yang disiplin. 

 

2.6. Macam-Macam Disiplin 

 (Kartono, 1995)  Mengemukakan bahwa disiplin dapat dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu: 

1. Self Imposed Discipline (Disiplin yang datang dari diri individu) 

Yaitu disiplin yang timbul dari dalam diri sendiri karena adanya dorongan perasaan, 

kehendak, dan pikiran sendiri untuk mentaati peraturan yang telah ditentukan. 

Disiplin berdasarkan kesadaran pribadi ini merupakan disiplin yang baik karena para 
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pegawai taat dan tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Timbulnya 

disiplin, karena mereka atau bawahan turut merasakan, dan bertanggung jawab atas 

kelangsungan organisasi dimana mereka pernah bekerja. 

2. Command Discipline (Disiplin berdasarkan perintah) 

Yaitu disiplin yang timbul karena perintah dan takut akan hukuman yang diberikan 

apabila tidak dilaksanakan. Disiplin yang seperti ini kurang efektif karena hanya 

berlaku pada saat perintah dilaksanakan. 

 

2.7.  Kriteria-Kriteria Kedisiplinan 

 Pada dasarnya banyak kriteria yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan 

suatu perusahaan, Menurut (Hasibuan, 2000) diantaranya adalah: 

• 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 berarti bahwa tujuan atau pekerjaan yang dibebankan 

kepada karyawan harus sesuai  dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan, 

agar dia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakan tugas-tugasnya. 

• Teladan pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan, karena 

pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahan. Pimpinan harus memberi 

contoh yang baik, berdisiplin tinggi, jujur, adil serta sesuai antara perkataan dan 

perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, maka kedisiplinan bawahan akan ikut 
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membaik, tetapi jika teladan pimpinan kurang baik, maka bawahan juga kurang 

disiplin. 

• Balas jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan, karena 

balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan 

atau pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin baik terhadap pekerjaannya, 

maka kedisipllinan mereka akan membaik pula. Untuk mewujudkan kedisiplinan 

karyawan yang baik, perusahaan harus memberikan balas jasa yang relatif besar. 

Kedisiplinan karyawan tidak mungkin baik, apabila balas jasa yang mereka terima 

kurang memuaskan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

• 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. Apabila keadilan yang dijadikan dasar kebijakan dalam 

pemberian balas jasa, maka akan tercipta kedisiplinan karyawan yang baik. Manajer 

yang cakap dalam kepemimpinannya selalu berusaha adil terhadap semua 

bawahannya, karena dia menyadari bahwa dengan keadilan yang baik akan tercipta 

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

perusahaan, supaya kedisiplinan karyawan terbentuk dengan baik pula.   

• Waskat (Pengawasan Melekat) 

Waskat adalah tindakan nyata dan efektif untuk mencegah atau mengetahui 

kesalahan, membetulkan kesalahan, memelihara kedisiplinan, meningkatkan prestasi 

kerja, mengaktifkan peranan atasan dan bawahan, menggali sistem-sistem kerja yang 
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efektif dan menciptakan sistem internal kontrol yang baik dalam mendukung 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

• Sanksi hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Karena 

dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut untuk 

melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap dan perilaku yang indisipliner 

aryawan akan berkurang. 

• Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan 

karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak dalam menghukum 

setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah 

ditetapkan. Pimpinan yang demikian akan disegani dan diakui kepemimpinannya oleh 

bawahan. 

• Hubungan kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama karyawan ikut menciptakan 

kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan, jadi seorang pemimpin harus berusaha 

menciptakan suasana hubungan kemanusiaan yang serasi serta mengikat, baik secara 

vertikal maupun horizontal diantara semua karyawan. 

 
 


