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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam usaha suatu

organisasi untuk mencapai tujuan. Sumberdaya manusia ini menunjang organisasi

dengan bakat, karya, kreatifitas, dan dorongan.

Menurut Marwansyah (2010:3), mengemukakan Manajemen Sumber

Daya Manusia sebagai berikut :

“ Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai

pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan

melaului fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, perencanaan dan

pengembangan karir., pemberian kompensasi, kesejahteraan dan hubungan

industrial”.

Adapun menurut Bohlander dan Snell (2010:4), mendefinisikan

Manajemen Sumber Daya Manusia  sebagai berikut :

“ Manajemen sumber daya manusia adalah suatu limu yang mempelajari

bagaimana memberdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat pekerjaan,

kelompok kerja, mengembangkan para karyawan yang mempunyai kemampuan,

mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja

karyawan dan memberikan imbalan kepada mereka atas usahanya dan bekerja”.

Sedangkan menurut Hasibuan (2010 : 10) definisi Manajemen Sumber

Daya Manusia adalah :

“Manajemen personalia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan

peranan sumber agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan

perusahaan, karyawan dan masyarakat”.
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Dari definisi-definisi diatas kita dapat menyimpulkan bahwa yang utama

di kaji dalam sumber daya manusia adalah masalah tenaga kerja manusia yang

diatur menurut fungsi-fungsinya agar efektif dan efisien dalam mewujudkan

tujuannya.

2.1.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Mnausia

Menurut Hasibuan (2010:21), mengklasifikasikan bahwa manajemen

sumber daya manusia mempunyai dua fungsi yaitu fungsi manajerial dan

operasional.

2.1.1.1 Fungsi Manajerial

a. Perencanaan (planning)

Perencanaan (human resource planning) adalah merencanakan tenaga

kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan  dalam

membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan

program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi pengorganisasian,

pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi,

pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan.

Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan,

karyawan dan masyarakat.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisaiskan semua

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi

wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart).

Organisasi hanya merupakan alat dalam mencapai tujuan. Dengan organisasi yang

baik akan membantu mewujudkan tujuan secara efektif.

c. Pengarahan

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan

agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien dalam membantu
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tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pegarahan dilakukan

pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya

dengan baik.

d. Pengendalian

Pengendalian (controling) adalah kegiatan mengendalikan semua

karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai

dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan

tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi

kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga

situasi lingkungan pekerjaan.

2.1.1.2 Fungsi Operasional

a. Pengadaan

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan,

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan yang sesuai dengan kebutuhan

perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan.

b. Pengembangan

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan

teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan

pekerjaan masa kini maupun masa depan.

c. Kompensasi

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct)

dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan

jasa yang di berikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan

layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak dapat diartikan dapat

memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum

pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi.
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d. Pengintegrasian

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar terciptanya kerjasama

yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, karyawan

dapat memenuhi kebutuhan dan hasil pekerjaannya. Pengintegrasian merupakan

hal yang penting dan sulit dalam manajemen sumber daya manusia, karena

mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang.

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau

meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap

mau bekerjasama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan

program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan

serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi.

f. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang

terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit

terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran

untuk menaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial.

g. Pemberhentian

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang

dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan,

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya.

Pelepasan ini diatur oleh Undang-Undangan No. 12 tahun 1964.
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2.1.2 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Sadili Samsudin (2010:30) menyatakan ada empat tujuan manajemen

sumber daya manusia adalah:

1. Tujuan Sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi

atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap

kebutuhan dan tantangan masyarakat denga meminimalkan dampak

negatifnya.

2. Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk

membantu organisasi mencapai tujuannya.

3. Tujuan Fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi

departemen sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan

kebutuhan organisasi.

4. Tujuan Individual adalah tujuan pribadi dari setiap anggota organisasi

atau perusahaan yang hendak dicapai melalui aktivitasnya melalui

organisasi.

2.2 Kepemimpinan

2.2.1 Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu faktor yang

menentukan tercapai atau tidaknya tujuan suatu organisasi, dengan kepemimpinan

yang baik, proses manajemen akan berjalan lancar dan karyawan bergairah

melaksanakan tugas-tugasnya. Gairah kerja, produktivitas kerja, dan proses

manajemen suatu perusahaan akan baik jika tipe, cara atau gaya kepemimpinan

yang di terapkan pimpinannya baik. Kepemimpinan (leadership) yang ditetapkan

oleh seorang manajer dalam organissi dapat menciptakan integrasi yang serasi dan

mendorong gairah kerja karyawan untuk mencapai sasaran yang maksimal.
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Untuk memperoleh gambaran mengenai kepemimpinan, berikut akan di

kemukakan pendapat beberapa ahli mengenai definisi kepemimpinan, diantaranya

adalah:

Menurut Dwiwibawa dan Riyanto (2012:7), mendefinisikan:

“Kepemimpinan seni untuk membuat orang lain mengikuti kehendak kita,

untuk meyakinkan orang lain, atau dengan kata lain adalah proses untuk

mempengaruhi”.

Sedangkan menurut Anoraga yang dikutip oleh Edy Sutisna (2011:214)

menyatakan bahwa :

“Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain,

melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud

untuk menggerakan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran,

dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu”.

Dan menurut Fahmi (2012:15) menyatakan bahwa:

“ Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara

komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan

mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah

yang direncanakan”.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa

kepemimpinan merupakan kemampuan lebih yang dimiliki oleh seseorang untuk

mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau kelompok, agar orang bersedia

bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan

pada situasi tertentu. Setiap pemimpin dapat memiliki gaya kepemimpinan yang

berbeda antara satu dengan lainnya dan tidak harus suatu gaya kepemimpinan itu

lebih baik atau kurang baik daripada gaya kepemimpinan lainnya. Dasar yang

sering dipergunakan dalam mengelompokan gaya kepemimpinan yang ada adalah

tugas yang dirasakan harus dilakukan oleh pemimpin, kewajiban yang pemimpin

harapkan diterima oleh bawahan dan lain sebagainya.
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2.2.2 Sumber-Sumber Pemimpin dan Kepemimpinan

Menurut Suwanto dan Priansa (2011:146) terdapat beberapa hal yang

menyebabkan seseorang menjadi pemimpin, antara lain:

a.  Tradisi/warisan: sesorang menjadi pemimpin, karena warisan

keturunan, misalnya raja atau ratu Inggris, dan Belanda.

b. Kekuatan pribadi baik karena alasan fisik maupun karena

kecakapannya.

c. Pengangkatan atasan: seseorang menjadi pemimpin, karena diangkat

oleh atasannya.

d.Pemilihan: seseorang menjadi pemimpin, karena berdasarkan konsep

penerimaan (acceptance theory) anda menjadi pemimpin dan kami akan

mentaati intruksi anda.

Pemimpin hasil pemilihan biasanya lebih baik, karena pemilihan akan

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a.   Keinginan untuk memimpin

Kualitas ini dapat diketahui hanya oleh pengetahuan calon yang baik.

Diskusi tentang manajemen permasalahan-permasalahan yang ada serta

minatnya untuk memecahkan masalah: keinginan lebih penting

daaripada kecakapan.

b. Kecerdasan

Kualitas ini mungkin ditetapkan dari nilai ijazah, karya-karya ilmiah

pada masa silam dan juga melalui psikolog.



16

c.  Kecakapan untuk membuat uraian yang logis

Kualitas ini dapat kita lihat dengan memperhatikan kerja calon, apakah

kerjanya baik secara objektif, rasional serta ideal yang diukur menurut

metode ilmiah.

d.  Kecakapan untuk berkomunikasi

Penilaian kemampuan calon melalui bahasa. Suatu catatan yang penting

mengenai tata bahasa dan ejaan, pemilihan kata-kata, alunan kata-kata,

kejelasan berbicara, ekspresi serta kemampuan untuk mempertahankan

minat selama memberikan penjelasan-penjelasan.

e.   Akal budi

Perhatian calon mengenai kebenaran-kebenaran moral, hukum atau

kejujuran serta tanggung jawab dalam penggunaan waktu dan

perlengkapan kantor, laporan keuangan dan lain-lain.

f.  Pengetahuan umum

Penilaian tentang calon apakah mempunyai pengetahuan yang luas baik

tentang perusahaan yang ia jalankan, maupun tentang hal-hal diluar

perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi pendelegasian wewenang.

g.  Pengetahuan khusus

Artinya apakah calon mempunyai pengetahuan khusus tentang

perusahaan yang di pimpinnya, sehingga apabila ia dilimpahi

wewenang, ia mampu menjalankannya.

h.  Kecakapan menjalin hubungan

Dapat bergaul secara luwes baik terhadap atasan, maupun terhadap

bawahan dan rekan-rekannya.
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Sedangkan dari empat hal yang mendasari seseorang menjadi  pemimpin

tersebut posisi yang paling riskan adalah tradisi/warisan. Ini terjadi disebabkan

karena kepemimpinan yang diperoleh bukan karena hasil pengayaan dirinya

sendiri namun lebih karena hubungan darah atau keturunan. Dimana dalam realita

sangat sering terjadi bahwa setiap orang belum tentu memiliki konsep dan talenta

yang sama dengan orang tuanya. Sehingga beberapa kemunduran organisasi salah

satu penyebabnya karena generasi selanjutnya memiliki bakat dan sudut pandang

yang berbeda dengan generasi sebelumnya, termasuk sudut pandang dalam

memahami manajemen, Fahmi (2012:31).

2.2.3 Syarat-syarat Kepemimpinan

Menurut Dwiwibawa dan Riyanto ( 2012 : 13 ) karakter dalam

kepemimpinan adalah :

 Rasa tanggung jawab

 Mementingkan penyelesaian tugas

 Semangat

 Kemauan keras

 Mengambil resikpo

 Kepercayaan diri

 Orisinalitas

 Kapasitas untuk menangani tekanan

 Kapasitas untuk mempengaruhi

 Kapasitas mengelola organisasi
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2.2.4 Fungsi Kepemimpinan

Menurut Rivai (dalam Suwanto dan Priansa, 2011: 147),

memberikan beberapa contoh tentang fungsi kepemimpinan, yaitu:

a. Menciptakan visi dan rasa komunitas

b. Membantu mengembangkan komitmen daripada sekedar memenuhinya

c. Menginspirasi kepercayaan, mengintegrasikan pandangan yang

berlainan

d. Mendukung pembicaraan yang cakap melalui dialog

e. Membantu menggunakan pengaruh mereka

f. Memfasilitasi

g. Memberi semangat pada yang lain

h. Menopang tim

i. Bertindak sebagai model

Sedangkan menurut Stoner (dalam Suwanto dan Priansa, 2011:147),

agar kelompok dapat beroperasi secara efektif, seorang pemimpin mempunyai dua

fungsi pokok yaitu:

a. Task Related / problem solving function, dalam fungsi ini pemimpin

memberikan saran dalam pemecahan masalah serta memberikan sumbangan

informasi dan pendapat.

b. Group maintenance function / social function, meliputi: pemimpin

membantu kelompok beroperasi lebih lancar, pemimpin memberikan

persetujuan atau melengkapi anggota kelompok yang lain, misalnya

menjembtani kelompok yang sedang berselisih pendapat, memperhatikan diskusi-

diskusi kelompok.
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2.2.5 Indikator Gaya Kepemimpinan

Pada dasarnya gaya kepemimpinan atau style kepemiminan banyak

berpengaruh terhadap keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi

perilaku-perilaku pengikutnya. Pemilihan gaya kepemimpinan yang benar disertai

dengan motivasi eksternal yang dapat mengarahkan pencapaian tujuan organisasi.

“ Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan

oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang

lain atau bawahan” (Miftah Thoha, 2010:49)

Menurut Hasibuan (2010:170) ada tiga macam gaya kepemimpinan

yaitu:

1. Kepemimpinana Otoriter

Kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang, sebagian

besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau jika pimpinan tersebut menganut

sistem sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya

ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan untuk

memberikan saran, ide dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Falsafah pimpinan ialah “ bawahan adalah untuk pimpinan/atasan”.

Bawahan hanya bertugas sebagai pelaksana keputusan yang telah ditetapkan

pimpinan. Pemimpin menganggap dirinya orang yang paling berkuasa, paling

pintar dan paling cakap. Pengarahan bawahan dilakukan dengan memberikan

instruksi perintah, ancaman hukuman, serta pengawasan dilakukan secara ketat.

Orientas kepemimpinannya difokuskan hanya untuk peningkatan

produktivitas kerja karyawan dengan kurang memperhatikan perasaan dan

kesejahteraan bawahan. Pimpinan menganut sistem manajemen tertutup (closed

management) kurang menginformasikan keadaan perusahaan pada bawhannya.

Pengkaderan kurang mendapat perhatian.
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2. Kepemimpinan Partisipatif

Kepemimpinan partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinannya

dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi,

menumbuhkan loyalitas dan partisipasi bawahan. Pemimpin memotivasi bawahan

agar merasa ikut memiliki perusahaan.

Falsafah pemimpin ialah “ pimpinan (dia) adalah untuk bawahan”.

Bawahan harus berpartisipasi memberikan saran, ide dan pertimbangan-

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan tetap dilakukan

pimpinan dengan mempertimbangkan saran atau ide yang diberikan bawahannya.

Pemimpin menganut sistem manajemen terbuka (open management) dan

desentralisasi wewenang.

Pemimpin dengan gaya partisipatf akan mendorong kemampuan bawahan

mengambil keputusan. Dengan demikian, pimpinan akan selalu membina

bawahan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar.

3. Kepemimpinan Delegatif

Kepemimpinan delegatif apabila seorang pemimpin mendelegasikan

wewenang kepada bawahan dengan agak lengkap. Dengan demikian, bawahan

dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam

melaksanakan pekerjaan. Pemimpin tidak peduli dengan cara bawahan mengambil

keputusan dan mengerjakan pekerjaannya, sepenuhnya diserahkan kepada

bawahan. Disini pemimpin menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan

pekerjaan kepada bawahan dalam arti pimpinan menginginkan agar bawahan bisa

mengendalikan diri mereka sendiri dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pimpinan

tidak akan membuat peraturan-peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan

itu dengan hanya sedikit melakukan kontak dengan bawahannya. Dalam hal ini,

bawahan di tuntut memiliki kematangan dalam pekerjaan (kemampuan) dan

kematangan psikologis (kemauan). Kematangan pekerjaan dikaitkan dengan

kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berdasarkan pengetahuan dan
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keterampilan. Kematangan psikologis dikaitkan dengan kemauan dan motivasi

untuk melakukan sesuatu yang erat kaitanyya dengan rasa yakin dan keterkaitan.

2.3 Displin Kerja

2.3.1 Pengertian Disiplin Kerja

Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting karena

semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat

dicapainya. Tanpa 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 tujan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

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

disiplin yang baik. Seorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinanya,

jika para bawahannya berdisiplin baik. Untuk memelihara dan meningkatkan

kedisiplinan yang baik adalah hal yang sulit, karena banyak faktor yang

mempengaruhinya.

Agar pengertiannya lebih jelas, dibawah ini terdapat beberapa definisi

yang dikemukakan para ahli.

“Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua

peraturan peusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku”.

(Hasibuan,2010:193)

Menurut Veithzal Rivai (2011:824) disiplin kerja adalah sebagai berikut:

“Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu

perilaku sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan
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seseorang mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang

berlaku”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah suatu usaha dari

manajemen organisasi perusahaan untuk menerapkan atau menjalankan peraturan

ataupun ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan tanpa terkecuali.

2.3.2 Tujuan Disiplin Kerja

Sutrisno (2012:88) mengemukakan tujuan disiplin kerja adalah:

1.  Disiplin dibutuhkan untuk tujuan organisasi mencapai efisiensi dengan

mencegah dan mengoreksi tindakan-tindakan individu dalam itikad tidak

baiknya terhadap kelompok. Lebih jauh lagi disiplin berusaha untuk

melindungi perilaku yang baik dengan menetapkan respon yang

dikehendaki.

2. Disiplin kerja sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran segala

aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal.

Meskipun bukan hal yang mustahil bahwa menghindari kondisi-kondisi

yang memerlukan disiplin itu lebih baik daripada program kedisiplinan

yang paling memuaskann, namun disiplin sendiri itu menjadi penting

karena manusia dan kondisinya yang tidak sempurna, seharusnya

mempunyai tujuan yang positif.

2.3.3 Bentuk-bentuk Disiplin kerja

Menurut A.A Anwar Mangkunegara (2011:129) ada dua bentuk disiplin

kerja, yaitu disiplin preventif dan korektif.

a. Disiplin Preventif, adalah suatu upaya untuk menggerakan pegawai

mengikuti dan mematuhi peraturan kerja, aturan-aturan yang telah

digariskan oleh perusahaan. Tujuan dasarnya adalah untuk

menggerakan pegawai berdisiplin diri. Dengan cara preventif,
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pegawai dapat memelihara dirinya terhadap peraturan-peraturan

perusahaan.

b. Disiplin korektif, adalah suatu upaya menggerakan pegawai dalam

penyatuan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mengetahui

peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan.

Pada disiplin korektif, pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan

sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian sanski adalah

untuk memperbaiki pegawai pelanggar, memelihara peraturan yang

berlaku, dan memberikan pelajaran pada pelanggar. Keith Davis

berpendapat bahwa disiplin korelatif memerlukan perhatian proses yang

seharusnya, yang berarti bahwa prosedur harus menunjukan  pegawai

yang bersangkutan benar-benar terlibat. Keperluan proses yang

seharusnya itu dimaksudkan adalah pertama, suatu prasangka yang

tidak bersalah sampai pembuktian pegawai berperan dalam

pelanggaran. Kedua, hak untuk didengar dalam beberpa kasus

terwakilkan oleh pegawaai lain. Ketiga, disiplin itu dipertimbangkan

dalam hubungannya dengan keterlibatan pelanggaran.

2.3.4 Indikator Kedisiplinan

Disiplin kerja sangat diperlukan dalam suatu organisasi, karena dengan

adanya disiplin maka organisasi akan dapat melaksanakan program-program

kerjanya dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Indikator kedisiplinan menurut

Hasibuan (2012:194) adalah :

a. 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
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dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan, agar dia bekerja

sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya.

b. Teladan Pemimpin

Teladan pimpinan 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 dengan perbuatannya. Dengan teladan

pimpinan kurang baik, para bawahannya pun akan kurang disiplin.

c. Balas Jasa

Balas jasa ( gaji dan kesejahteraan ) ikut mempengaruhi kedisiplinan

karyawan karena balas jasa akan memberikan keputusan dan kecintaan

karyawan terhadap perusahaan/pekerjaan, jika kecintaan karyawan

semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik.

d. Keadilan

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego

dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta

diperlakukan sama dengan manusia lainnya.

e. Pengawasan Melekat ( Waskat )

Waskat adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan

kedisiplinan karyawan perusahaan. Dengan waskat berarti atasan harus

aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan

prestasi kerja bawahannya. Waskat lebih efektif merangsang kedisiplinan

dan moral kerja karyawan, karyawan merasa mendapat

perhatian,bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari

atasannya.
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f. Sanksi Hukuman

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan

karyawan. Dengan  sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan

semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap, dan

perilaku indisipliner karyawan akan berkurang.

g. Ketegasan

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi

kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani tegas, bertindak

untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi

hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas

menerapkan hukuman bagi karyawan yang indisipliner akan disegani dan

diakui kepemimpinannya oleh bawahannya.

h. Hubungan Kemanusiaan

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama karyawan ikut

menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Hubungan

yang bersifat vertikal maupun horizontal yang terdiri dari direct single

relationship, direct group relationship, dan cross relationship hendaknya

harmonis.

Disiplin kerja adalah fungsi MSDM yang terpenting dan menjadi tolak

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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2.4 Pengrauh Gaya Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja

Seperti kita ketahui bahwa gaya kepemimpinan merupakan suatu pola

tingkah laku yang digunakan pemimpin dalam proses mengarahkan dan

mempengaruhi karyawan. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinanya

sendiri. Pemimpin dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik apabila

pemimpin tersebut dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapinya. Salah

satu alat keberhasilan kepemimpinan dalam suatu organisasi adalah seberapa

tinggi disiplin kerja pegawai yang dapat dicapai oleh orang yang dipimpinnya.

Untuk itu, bukan saja dibutuhkan figur seorang pemimpin, melainkan juga gaya

kepemimpinan yang menyertai keberadaan pemimpin tersebut. Pemilihan gaya

kepemimpinan yang efektif disertai dengan motivasi eksternal yang tepat dapat

mengarahkan pencapaian tujuan perorangan maupun tujuan organisasi. Seperti

yang dikatakan oleh Harsey & Blanchard dalam Thoha (2010:74) mengatakan

bahwa “Kepemimpinan yang berhasil dicapai dengan memilih gaya

kepemimpinan yang mampu mengadaptasikan gaya agar sesuai dengan situasi,

yang menurut argumentasinya tergantung pada tingkat kesiapan atau kematangan

para pengikut. Semakin para manajer mampu menyesuaikan gaya, perilaku

kepemimpinan mereka pada situasi dan kebutuhan dari para pengikut mereka,

semakin efekiflah mereka untuk mencapai tujuan pribadi dan tujuan organisasi”.

Pendapat tersebut menyiratkan bahwa pimpinan dalam suatu organisasi

masih menjadi panutan bagi para pegawai. Apapun yang dilakukan pemimpin

akan berpengaruh pada pengelolaan disiplin dalam organisasi yang dipimpinnya.

2.5 Penelitian Sebelumnya

Penyusunan penelitian ini didukung dengan studi literatur berkaitan

diantaranya merupakan hasil studi penelitian dari jurnal dan dari penelitian

terdahulu mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap disiplin kerja.

Analisis penelitian terdahulu dipaparkan pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian Sumber

1 Andhita Prasasti Pengaruh Gaya

Kepemimpinan Terhadap

Disiplin Kerja Pegawai Pada

Bagian Umum Pemerintah

Kabupaten Cirebon

Berdasarkan uji signifikansi

yang telah dilakukan oleh

peneliti, di peroleh nilai

thitung > ttabel

(3,625>1,697) maka Ho

ditolak. Artinya, terdapat

hubungan yang signifikan

atau berarti bahwa gaya

kepemimpinan berpengaruh

terhadap disiplin kerja

pegawai.

Repository.widyata

ma.ac.id

2 Feggi Firman Pengaruh Gaya

Kepemimpinan Kepala

Bidang Keolahragaan

Terhadap Disiplin Kerja

Pegawai Pada Dinas

Olahraga dan Pemuda di

Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan uji signifikan

yang telah dilakukan

diperoleh thitung sebesar

11,16 dan ttabel sebesar

1.671, ini berarti thitung >

ttabel maka terdapat

pengaruh yang signifikan

antara kedua variabel yang

diteliti.

Skripsi pada

Fakultas Bisnis

Manejemen

Universitas

Widyatama.

3 Liestiani Noorjanah Pengaruh Gaya

Kepemimpinan Terhadap

Disiplin Kerja Pegawai Pada

Dinas Pertanian Lebak

Banten

Berdasarkan perhitungan

korelasi Rank Spearman

adalah 0,699 berarti antara

variabel gaya kepemimpinan

dengan disiplin kerja

mempunyai hubungan yang

kiat. Berdasarkan uji

signifikan yang telah

dilakukan diperoleh hasil

thitung sebesar 6.92 > dari

ttabel 1.67, ini berarti

thitung>ttabel maka terdapat

pengaruh yang signifikan

antara kedua variabel yang

diteliti.

Repository.widyata

ma.ac.id
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4 John Nasyaroeka Pengaruh Gaya

Kepemimpinan Terhadap

Disiplin Kerja Karyawan

PT. BENTOEL PRIMA

Bandar Lampung

Gaya kepemimpinan

berpengaruh positif terhadap

disiplin kerja karyawan PT.

Bentoel Prima Bandar

Lampung. Hal ini

dibuktikan dari hasil

perhitungan yang di dapat. r

hitung sebesar 0,75 dengan r

tabel sebesar 0,339 (n=43)

pada taraf signifikan 5% dan

r tabel sebesar 0,436 dengan

taraf signifikan 1%. Dengan

hasil r hitung lebih besar

dari r tabel maka dapat

dinyatakan gaya

kepemimpinan berpengaruh

terhadap disiplin kerja

karyawan.

Jurnalorganisasima

najemenn.files.wor

dpress.com

5 Sitty Hardiyanti

Korompot

Pengaruh gaya

Kepemimpinan terhadap

Disiplin Kerja Aparat

Kelurahan Motoboi Besar

Terdapat hubungan antara

variabel gaya kepemimpinan

dengan disiplin kerja aparat

Kelurahan Motoboi Besar,

hal ini ditunjukan melalui

hasil uji t, dimana nilai t

hitung =2.76 lebih besar dari

nilai t tabel 2.07 dan lebih

dierjelas lagi dengan nilai r

hitung 0.51 yang lebi besar

dari nilai r tabel 0.297 yang

berarti nilai tersebut

signifikan.

http://ejournal.unsr

at.ac.id

6 Kadek Yudi

Prawira Jaya

I Gst.Ayu Dewi

Adnyani

Pengaruh Gaya

Kepemimpinan Terhadap

Disiplin Kerja Pegawai

Dinas Balai Bahasa Provinsi

Bali

Hasil perhitungan uji t, t

hitung sebesar 2,546 > dari t

tabel yaitu 1,6 dan nilai

signifikansi (0,014)<(0,05)

sehingga Ho ditolak dam Hi

di terima. Hali ini berarti

kepemimpinan otokratis

secara parsial berpengaruh

positif dan signifikan

terhadap disiplin kerja.

http://ojs.unud.ac.id



29

2.6 Kerangka Penelitian dan Hipotesis

Gaya kepemimpinan adalah refleksi dari potensi atau kemampuan

leadership. Menurut teori kepemimpinan jika gaya kepemimpinan sesuai dengan

harapan karyawan maka berpengaruh positif terhadap sikap yang akan

merefleksikan persepsi individu atau karyawan terhadap kepemimpinan. Sikap

tersebut akan teraktulisasikan dalam bentuk disiplin kerja.

Kepemimpinan yang ditetapkan oleh seorang manajer dalam organisasi

dapat menciptakan integrasi yang serasi dan mendorong gairah kerja pegawai

untuk mencapai sasaran yang maksimal. Pelaksanaan kepemimpinan cenderung

menumbuhkan kepercayaan, partisipasi, loyalitas, dan internal motivasi para

bawahan dengan cara persuasif. Hal ini semua akan diperoleh karena kecakapan,

kemampuan, dan perilakunya.

“ Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku

bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai

tujuan organisasi”. (Hasibuan, 2008:169)

Sedangkan menurut Anoraga yang dikutip oleh Edy Sutisna (2011:214)

menyatakan bahwa kepemimpin adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak

lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langung dengan maksud

untuk menggerakan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan

senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu”.

Dari pengertian tersebut dapat terlihat bahwa peran seorang pemimpin

sangat penting dan sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan perusahan, baik

dengan cara membimbimg, mempengaruhi atau memotivasi karyawannya.

Pemimpin dapat menggunakan wewenangnya untuk mengatur perusahaan

termasuk bawahannya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kedisiplinan adalah hal penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena

semakin baik disiplin karywan semakin tinggi produktivitas yang dapat dicapai.

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap

tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal  tersebut dapat mendorong semangat
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kerja sehingga dapat terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Oleh karena itu setiap manajer selalu berusaha agar sumber daya manusianya

memiliki disiplin yang baik.

Selain kepemimpinan, faktor yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu

organisasi adalah tingkat kedisiplinan dari karyawannya. Jika kedisiplinan tidak

dapat ditegakan maka kemungkinan tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat

dicapai secara efektif dan efisien.

Kedisiplinan diartikan jika pegawai selalu datang dan pulang tepat waktu

pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang yang berlaku.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya disiplin

merupakan tindakan seseorang atau manajemen untuk mendorong para anggota

organisasi dapat memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam

suatu organisasi, yang didalamnya mencakup adanya gata tertib atau ketentuan-

ketentuan, adanya kepatuhan para pengikut, dan adanya sanksi bagi para

pelanggaar.

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran

pengaruh gaya kepemimpinan terhadap disiplin kerja sebagai berikut

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Disiplin

Kerja

Gaya Kepemimpinan

 Kecakapan dalam
kelompok

 Kepemimpinan
karismatik

Disiplin Kerja

 Tujuan dan kemampuan
 Teladan pemimpin

 Balas jasa
 Keadilan

 Waskat
 Sanksi hukuman
 Ketegasan

 Hubungan kemanusiaan
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Dari kerangka pemikiran diatas, penulis mengadakan penelitian tentang

peranan kepemimpinan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai dan untuk

mengetahui seberapa jauh hubungan antara gaya kepemimpinan dengan disiplin

kerja pegawai, dari kerangka diatas penulis membuat hipotesis:

“Jika gaya kepemimpinan dilakukan dengan tepat, maka disiplin kerja

pegawai akan tinggi”.


