
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen mempunyai arti yang sangat luas, dapat berarti proses, seni, 

maupun ilmu. Dikatakan proses karena dalam manejemen terdapat beberapa tahapan 

untuk mencapai tujuan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan. Dikatakan seni karena manajemen merupakana salah satu cara atau alat 

untuk seorang manajer dalam mencapai tujuan. Dimana penerapan dan penggunaanya 

tergantung pada masing – masing manajer yang mempunyai cara dan gaya tersendiri, 

dalam mencapai tujuan perusahaan yang sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi dan 

pembawaan manajer. Dikatakan ilmu karena manajemen dapat dipelajari dan dikaji 

sebenarnya.Manajemen secara umum sering disebut sebagai suatu proses untuk 

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung pengertian 

bahwa manajemen merupakan suatu ilmu dan seni yang mempelajari bagaimana cara 

mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan 

berbagai pekerjaan yang diperlukan. 

Menurut Stoner dikutip olehWiludjeng (2007: 3) menyatakan bahwa : 

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan 

sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. 

 

 



 

Sedangkan menurut Handoko (2008:10) menyatakan bahwa : 

 “Manajemen dapat didefinsikan sebagai bekerja dengan orang-orang 

untuk menentukan, menginterprestasikan dan mencapai tujuan-tujuan 

organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia atau kepegasaian 

(staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading) dan pengawasan 

(controlling)”. 

Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses dimana 

didalam proses tersebut terdiri dari perencanaan, pengarahan, pengendalian, melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber daya lain secara efektif dan 

efisien untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan tertentu perusahaan atau organisasi. 

2.1.2 Fungsi – fungsi Manajemen 

Menurut Sastrohadiwiryo (2005:25-26), fungsi – fungsi manajemen terdiri dari : 

a. Perencanaan (planning) 

Perencanaan adalah proses dari rangkaian kegiatan untuk menetapkan terlebih 

dahulu tujuan yang diharapkan pada suatu jangka waktu tertentu atau periode 

waktu yang telah ditetapkan, serta tahapan yang harus dilalui untuk mencapai 

tujuan tersebut. 

b. Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian adalah proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian 

pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok 

pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik antara mereka, serta 

pemeliharaan lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang pantas. 

c. Pengarahan (directing) 



Pengarahan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memberi petunjuk atau 

intruksi kepada bawahan atau beberapa bawahan atau kepada orang yang 

diorganisasikan dalam kelompok formal dan dalam rangka pencapaian tujuan 

yang ditelah ditetapkan. 

d. Pemotivasian (motivating) 

Pemberian motivasi adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang 

dilakukan seorang manajer dalam memberikan inspirasi, semangat dan 

kegairahan kerja serta dorongan kepada karyawan untuk dapat melakukan 

suatu kegiatan sebagimana yang diharapkan. 

e. Pengendalian (controlling)  

Pengendalian adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan untuk 

mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai yang telah 

ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada 

kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan, perlu diadakan suatu 

tindakan perbaikan (corrective action). 

 

2.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) 

secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai 

dengan perencanan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang aada 

dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. 

Sumber daya manusia pada hakekatnya merupakan salah satu modal dan 

memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan organisasi.Banyak 

organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat 

memberikan keunggulan bersaing.Oleh karena itu, sumber daya manusia 

merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi. 



Dibawah ini dirumuskan definisi manajemen sumber daya manusiayang 

dikemukakan oleh para ahli, yaitu : 

      Menurut  Yani (2011 : 3), Manajemen sumber daya manusia didefinisikan : 

 

“Suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup 

karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk 

dapat menunjangn aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai 

tujuan yang telah ditentukan”. 

 

Menurut Suwatno dan Juni, (2011:16) adalah: 

“ Suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan 

peranan manusia dalam organisasi perusahaan.” 

 

Sedangkan pengertian manajemen sumber daya manusia menurut 

Mangkunegara, (2011:2) adalah: 

“ Suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, 

dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas 

jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi.” 

 

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa pengertian manajemen 

sumber daya manusia secara garis besar sama yaitu bahwa suatu proses 

pendayagunaan tenaga kerja manusia untuk bekerja secara efektif dan efisien 

dengan mengembangkan kemampuan yang mereka miliki dalam mewujudkan 

tujuan perusahaan, pegawai, dan masyarakat. Dengan tujuan tersebut, maka 

tenaga kerja akan termotivasi untuk bekerja sebaik mungkin. 

 

2.2.1 Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi manajemen sumber daya manusia sangat luas, hal ini disebabkan 

karena tugas dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia untuk mengelola 

unsur-unsur manusia seefektif mungkin agar memiliki suatu tenaga kerja yang 



memuaskan. Menurut Hasibuan (2000:21), fungsi-fungsi sumber daya manusia 

meliputi fungsi manajerial dan fungsi operasional, yaitu : 

a. Fungsi-fungsi Manajerial 

1) Perencanaan (planning) 

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan 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. 

2) Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi 

wewenang, intergrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi 

(organization chart).Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai 

tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan 

secara efektif. 

3) Pengarahan (Directing) 

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau 

bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efesien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan 

dilakukan pemimpin dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan 

tugasnya dengan baik. 

 



 

4) Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar 

mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 

rencana.Apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan dilakukan 

tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana.Pengendalian karyawan 

meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan, 

pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 

b. Fungsi-fungsi Operasional 

1) Pengadaan (Procurement) 

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan orientasi dan 

induksi untuk menciptakan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. 

2) Pengembangan (Development) 

Pengembangan adalah proses meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan yang 

diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerja masa kini maupun masa 

depan. 

3) Kompensasi (Compensation) 

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak 

langsung (indirect) uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan 

jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil 

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

dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah 

minimum pemerintah berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. 



 

4) Pengintegrasian (Integration) 

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama yang serasi 

dan saling menguntungkan.Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat 

memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya.Pengintegrasian merupakan 

hal yang penting dan sulit dalam manajemen sumber daya manusia, 

karena mempersatukan dan kepentingan yang bertolak belakang. 

5) Pemeliharaan (Maintenance) 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 

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

bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik akan dilakukan 

dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian 

besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal 

konsistensi. 

6) Pemberhentian (Separation) 

Pemberhentian adalah putusnya hubungan seseorang dari suatu 

perusahaan.Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 

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

lainnya. 

Jadi fungsi sdm menurut uraian di atas terdiri dari fungsi manajemen dan 

fungsi operasi yang masing-masing terdiri dari mengatur, merencanakan, 

pengorganisasian, memimpin serta mengendalikan manusia yang merupakan asset 

penting bagi perusahaan. Sedangkan sebagai fungsi operasional karyawan termasuk 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan 

hubungan kerja. Dari uraian mengenai fungsi-fungsi manajemen sumber daya 



manusia di atas dapat dijadikan suatu tahapan-tahapan yang saling berkaitan untuk 

menunjang satu sama lain. 

2.2.2 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Dalam melakukan aktivitasnya organisasi dituntut untuk dapat mengambil 

keputusan sesuai dengan tujuan mereka termasuk mengambil keputusan dalam 

bagian pengelolaan sumber daya manusia. 

Menurut Siagian, (2014:26) tujuan manajemen sumber daya manusia 

dapat dikategorikan pada empat jenis, yaitu: 

a. Pencapaian tujuan masyarakat 

Dalam bidang apapun suatu organisasi bergerak, dalam arti yang sebenar-

benarnya ia menghasilkan sesuatu “produk” atau “jasa” bagi kelompok–

kelompok tertentu di masyarakat. Artinya, “produk” tersebut baik berupa 

barang atau jasa harus diinterpretasikan dalam arti luas dan tidak terbatas 

pada pengertian klasik, yaitu dalam arti barang atau jasa yang hanya 

dihasilkan oleh organisasi-organisasi yang bergerak di bidang keniagaan 

saja. 

 

b. Pencapaian tujuan organisasi 

Manajemen sumber daya manusia yang baik ditujukan kepada 

peningkatan kontribusi yang dapat diberikan oleh para pekerja dalam 

organisasi kearah tercapainya tujuan organisasi. Tidak menjadi soal tujuan 

organisasional apa yang ingin dicapai. Dibentuknya satuan organisasi 

yang mengelola sumber daya manusia dimaksudkan bukan sebagai tujuan, 

akan tetapi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 

produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan. 

 

 

 



c. Pencapaian tujuan fungsional 

Pencapaian tujuan fungsional dalam bidang manajemen sumber daya 

manusia ialah keseluruhan langkah dan prosedur yang harus ditempuh 

oleh satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia dalam organisasi 

sedemikian rupa sehingga sumber daya manusia yang terdapat dalam 

organisasi mampu memberikan kontribusinya yang maksimal. 

 

d. Pencapaian tujuan pribadi 

Jelaslah bahwa pada mulanya motif seseorang memasuki berbagai 

organisasi adalah pencapaian tujuan dan pemenuhan kepentingan 

pribadinya.Hal demikian adalah wajar dan merupakan gejala yang 

universal.Akan tetapi,dalam meniti karirnya, seseorang harus mau dan 

rela melakukan berbagai jenis penyesuaian yang diperlukan akan 

seseorang diterima sebagai anggota organisasi yang dihormati. Artinya, 

yang kemudian harus terjadi ialah kesediaan semua anggota organisasi 

sebagai individu untuk membawahkan tujuan dan kepentingan pribadinya 

kepada tujuan dan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan bersama 

dan kepentingan organisasi sebagai keseluruhan, bahkan juga kepentingan 

masyarakat luas. 

 

2.3 Disiplin Kerja 

2.3.1 Pengertian Disiplin Kerja 

Disiplin merupakan arahan untuk melatih dan membentuk seseorang 

melakukan sesuatu menjadi lebih baik. Disiplin adalah suatu proses yang dapat 

menumbuhkan perasaan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan 

tujuan organisasi secara objektif, melalui kepatuhannya menjalankan peraturan 

organisasi. 



Menurut Rivai dan Jauvani (2011:825), Disiplin kerja adalah suatu alat 

yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar 

mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Disiplin karyawan memerlukan alat komunikasi, terutama pada peringatan 

yang bersifat spesifik terhadap karyawan yang tidak mau berubah sifat dan 

perilakunya. Sedangkan kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela 

menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. 

Sehingga seorang karyawan dikatakan memiliki disiplin kerja yang tinggi 

jika yang bersangkutan konsekuen, konsisten, taat asas, bertanggung jawab atas 

tugas yang diamanahkan kepadanya. 

2.3.2 Bentuk-bentuk Disiplin Kerja 

Menurut Rivai dan Jauvani (2011:825), terdapat empat perspektif daftar 

yang menyangkut disiplin kerja yaitu : 

1. Disiplin Retributif (Retributive Discipline), yaitu berusaha 

menghukum orang yang berbuat salah. 

2. Disiplin Korektif (Corrective Discipline), yaitu berusaha membantu 

karyawan mengoreksi perilakunya yang tidak tepat. 

3. Perspektif hak-hak individu (Individual Rights Perspective), yaitu 

berusaha melindungi hak-hak dasar individu selama tindakan 

indisipliner. 

4. Perspektif Utilitarian (Utilitarian Perspective), yaitu berfokus kepada 

penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi-konsekuensi 

tindakan disiplin melebihi dampak-dampak negatifnya. 

 



2.3.3   Pendekatan Disiplin Kerja 

Menurut Rivai dan Jauvani (2011:826-831), Terdapat tiga konsep dalam 

pelaksanaan tindakan indisipliner: aturan tungku panas (hot stove rule), 

tindakan disiplin progresif (progressive discipline), dan tindakan disiplin 

positif (positive discipline). Pendekatan-pendekartan aturan tungku panas dan 

tindakan disiplin progresif terfokus pada perilaku masa lalu. Sedangkan 

pendekatan disiplin positif berorientasi ke masa yang akan datang dalam 

bekerja sama dengan para karyawan untuk memecahkan masalah-masalah 

sehingga masalah itu tidak timbul lagi. Di bawah ini penjelasan pelaksanaan 

tindakan indiscipliner menurut Rivai dan Jauvani (2011:826-831) : 

1. Aturan tungku panas 

Pendekatan untuk melaksanakan tindakan indisipliner disebut sebagai 

aturan tungku panas (hot stove rule). Menurut pendekatan ini, tindakan 

disipliner haruslah memiliki konsekuensi yang analog dengan menyentuh 

sebuah tungku panas: 

a. Membakar dengan segera. Jika tindakan disipliner akan diambil,  tindakan 

itu harus dilaksanakan segera sehingga individu memahami alasan 

tindakan tersebut. Dengan berlalunya waktu, orang memiliki tendensi 

meyakinkan mereka sendiri bahwa dirinya tidak salah yang cenderung 

sebagian menghapuskan efek-efek disipliner yang terdahulu. 

b. Memberi peringatan. Hal ini penting untuk memberikan peringatan 

sebelumnya bahwa hukuman akan mengikuti perilaku yang tidak dapat 

diterima. Pada saat seseorang bergerak semakin dekat dengan tungku 

panas, mereka diperingatkan oleh panasnya tungku tersebut bahwa mereka 

akan terbakar jika mereka menyentuhnya, dan oleh karean itu ada 

kesempatan menghindari terbakar jika mereka memillih demikian. 



c. Memberikan hukuman yang konsisten. Tindakan indisipliner haruslah 

konsisten ketika setiap orang yang melakukan tindakan yang sama akan 

dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti pada tungku panas, 

setiap orang yang menyentuhnya dengan tingkat tekanan yang sama, dan 

pada periode waktu yang sama, akan terbakar pada tingkat yang sama 

pula. Disiplin yang konsisten berarti setiap karyawan yang terkena 

hukuman disiplin harus menerimanya , setiap karyawan yang melakukan 

pelanggaran yang sama akan mendapatkan ganjaran disiplin yang sama , 

disiplin diberlakukan dalam cara yang sepadan kepada segenap karyawan. 

d. Membakar tanpa membeda-bedakan. Tindakan disipliner seharusnya tidak 

membeda-bedakan. Tungku panas akan membakar setiap orang yang 

menyentuhnya, tanpa memilih-milih. Penyelia menitikberatkan pada 

perilaku yang tidak memuaskan, bukan pada karyawannya sebagai pribadi 

yang buruk. Cara paling efektif mencapai tujuan ini adalah melakukan 

konseling korektif. Penyelia lebih menekankan bagaimana masalah 

disiplin tersebut dapat dipecahkan. Penyelia mengambil tindakan disiplin 

dalam lingkungan yang suportif, memusatkan pada perbaikan kinerja 

daripada menjatuhkan hukuman. 

Meskipun pendekatan tungku panas memiliki beberapa kelebihan, 

pendekatan ini juga memilki kelemahan-kelemahan. Jika keadaan yang 

mengelilingi semua situasi disipliner adalah sama, tidak akan ada masalah 

dengan pendekatan ini. Meskipun begitu, situasi-situasi sering sungguh 

berbeda, dan banyak variabel yang mungkin ada dalam setiap kasus disipliner 

individu. 

2. Tindakan Disiplin Progresif 

Tindakan disiplin progresif dimaksudkan untuk memastikan bahwa 

terdapat hukuman minimal yang tepat terhadap setiap pelanggaran. Tujuan 



tindakan  ini adalah membentuk program disiplin yang berkembang mulai dari 

hukuman yang ringan hingga yang sangat keras. Disiplin progresif dirancang 

untuk memotivasi karyawan agar mengoreksi kekeliruannya secara sukarela. 

Penggunaan tindakan ini meliputi serangkaian pertanyaan mengenai kerasnya 

pelanggaran. Manajer hendaknya mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 

berurutan untuk menentukan tindakan. 

Untuk membantu para manajer dalam mengambil tindakan tingkat 

disipliner yang tepat, beberapa perusahaan telah merumuskan prosedur 

disipliner. Satu pendekatan adalah dengan menyusun pedoman-pedoman 

tindakan disipliner progresif, seperti contoh berikut ini : 

Pedoman-pedoman yang dianjurkan untuk tindakan disipliner bagi 

pelanggaran-pelanggaran yang membutuhkan pertama suatu peringatan lisan, 

kedua  suatu peringatan tertulis, dan ketiga terminasi. 

Pertama, pelanggaran-pelanggaran yang membutuhkan suatu 

peringatan lisan, yaitu : 

a. Kelalaian dalam pelaksanaan tugas-tugas. 

b. Ketidakhadiran kerja tanpa izin. 

c. Inefisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Kedua, pelanggaran-pelanggaran yang membutuhkan suatu peringatan 

tertulis, yaitu : 

a. Tidak berada ditempat kerja. 

b. Kegagalan melapor kerja satu atau dua hari berturut-turut tanpa adanya 

pemberitahuan. 

c. Kecerobohan dalam pemakain properti perusahaan. 

 



Dan yang terakhir adalah Pelanggaran-pelanggaran yang langsung 

membutuhkan pemecatan: 

a. Pencurian ditempat kerja. 

b. Perkelahian  ditempat kerja. 

c. Pemalsuan kartu jam hadir kerja. 

d. Kegagalan melapor kerja tiga hari berturur-turut tanpa adanya 

pemberitahuan. 

3.  Tindakan Disiplin Positif 

Dalam banyak situasi, hukuman tidaklah memotivasi karyawan 

mengubah suatu perilaku. Namun, hukuman hanya mengajar seseorang agar 

takut atau membenci alokasi hukuman yang dijatuhkan penyelia. Penekanan 

pada hukuman ini dapat mendorong para karyawan untuk menipu penyelia 

daripada mengoreksi tindakan-tindakannya. 

Tindakan disipliner positif dimaksudkan untuk menutupi kelemahan, 

yaitu mendorong para karyawan memantau perilaku-perilaku dan memikul 

tanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakan mereka. 

Disiplin positif bertumpukan pada konsep bahwa para karyawan mesti 

memikul tanggung jawab atas tingkah laku pribadi dan persyaratan-

persyaratan pekerjaan. 

Prasyarat yang perlu bagi disiplin positif adalah pengkomunikasian 

persyaratan-persyaratan pekerjaan dan peraturan-peraturan kepada para 

karyawan. Setiap orang mesti mengetahui, pada saat diangkat jadi pegawai 

dan seterusnya, apa yang diharapkan penyelia dan manajemen. Standar-

standar kinerja hendaklah wajar, dapat dicapai dengan upaya yang masuk 

akal, dan konsisten dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. 



Tindakan disiplin positif adalah serupa dengan disiplin progresif 

dalam hal bahwa tindakan ini juga menggunakan serentetan langkah yang 

akan meningkatkan urgensi dan kerasnya hukuman sampai ke langkah 

terakhir yakni pemecatan. Sungguhpun begitu, disiplin positif mengganti 

hukuman yang digunakan dalam disiplin progresif dengan sesi-sesi antara 

karyawan dan penyelia. 

Sesi-sesi dimaksudkan agar karyawan belajar dari kekeliruan silam 

dan memulai rencana untuk membuat suatu perubahan positif dalam 

perilakunya. Alih-alih tergantung pada ancaman dan hukuman, penyelia 

memakai keahlian konseling untuk memotivasi para karyawan supaya 

berubah. Alih-alih menimpakan kesalahan pada karyawan, penyelia 

menekankan pemecahan masalah secara kolaboratif. 

 

2.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Karyawan 

 Menurut Wahyudi (2002;202-207) banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi tegak tidaknya suatu disiplin dalam organisasi atau 

perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain : 

a. Besar kecilnya pemberian kompensasi, besar kecilnya kompensasi dapat 

mempengaruhi tegaknya disiplin. Para karyawan akan dapat mematuhi 

segala peraturan yang berlaku bila ia merasa mendapat jaminan balasan 

jasa yang setimpal dengan jerih payahnya yang telah disambungkan bagi 

perusahaan. Akan tetapi bila ia merasa kompensasi yang diterimanya jauh 

dari memadai, maka ia akan berfikir mendua dan berusaha mencari 

tambahan lain di luar sehingga menyebabkan ia sering mangkir, serta 

meminta izin keluar dan sebagainya. 

b. Ada tidaknya keteladanan pimpinan, keteladanan pimpinan maksudnya 

bahwa dalam lingkungan perusahaan, semua karyawan akan selalu 

memperhatikan bagaimana pimpinan dapat menegakan disiplin dirinya 



dari ucapannya, perbuatan dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin 

yang sudah diterapkan, peranan keteladanan pimpinan amat besar dalam 

perusahaan, karena pimpinan dalam suatu organisasi atau perusahaan 

masih menjadi panutan para karyawan. Oleh sebab itu, bila seorang 

pimpinan menginginkan tegaknya disiplin pada perusahaan, maka ia harus 

lebih dulu mempraktekannya dan mempelopori, agar dapat diikuti oleh 

karyawan lainnya. 

c. Ada tidaknya aturan pasti untuk dijadikan pegangan, pembinaan disiplin 

tidak akan didapat dilaksana dalam perusahaan, bila tidak ada peraturan 

tertulis yang pasti yang dijadikan pegangan bersama. Pada karyawan mau 

melakukan disiplin bila ada aturan yang jelas dan diinformasikan kepada 

mereka. Oleh sebab itu disiplin akan dapat ditegakkan dalam perusahaan, 

bila ada peraturan tertulis yang telah disepakati bersama. 

d. Keberanian pimpinan mengambil tindakan, suatu disiplin akan dapat di 

tegakan bila disamping aturan tertulis yang jadi pegangan bersama, juga 

perlu bila sanksi. Bila ada seorang karyawan yang melanggar disiplin, 

maka perlu ada keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan yang 

sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dibuatnya. Dengan adanya 

tindakan terhadap pelanggaran disiplin sesuai dengan sanksi yang ada, 

maka semua karyawan akan merasa terlindungi, dan dalam hatinya 

berjanji tidak akan berbuat hal yang serupa. 

e. Ada tidaknya pengawasan pimpinan, dalam setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan perlu ada pengawasan, yang mengarahkan para 

karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai 

dengan yang telah di tetapkan. Adanya pengawasan, maka karyawan akan 

terbiasa melakukan disiplin kerja. Mungkin untuk sebagian karyawan 

yang sudah menyadari arti disiplin, pengawasan seperti ini tidak perlu, 



tetapi bagi karyawan lainnya, tegaknya disiplin masih perlu agak 

dipaksakan, agar mereka tidak berbuat semaunya di perusahaan. 

f. Ada tidaknya perhatian pada karyawan, pimpinan yang berhasil memberi 

perhatian yang besar kepada karyawannya akan dapat menciptakan 

disiplin kerja yang baik. Karena ia bukan hanya dekat dalam arti jarak 

fisik, tetapi juga mempunyai jarak dalam arti jarak batin. Pimpinan 

demikian akan selalu dihormati dan dihargai oleh para karyawannya, 

sehingga akan berpengaruh besar kepada prestasi, semangat kerja dan 

moral kerja karyawan. 

 

2.3.5 Indikator Disiplin Kerja 

Menurut Hasibuan (2000:194), indikator disiplin kerja adalah: 

1. Mematuhi semua peraturan perusahaan, dalam melaksanakan 

pekerjaannya pegawai diharuskan mentaati semua peraturan perusahaan 

yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan dan pedoman kerja agar 

kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja dapat terbentuk. 

2. Penggunaan waktu secara efektif, waktu bekerja yang diberikan 

perusahaan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh 

individu untuk mengejar target yang diberikan perusahaan kepada 

individu dengan tidak terlalu banyak membuang waktu yang ada didalam 

standar pekerjaan  perusahaan . 

3. Tanggung jawab dalam pekerjaan dan tugas, tanggung jawab yang 

diberikan kepada individu apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan maka  pegawai telah memiliki tingkat 

disiplin kerja yang tinggi. 

4. Tingkat absensi, salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat 

kedisiplinan pegawai, semakin tinggi frekuensi kehadiran atau rendahnya 



tingkat kemangkiran pegawai tersebut telah memiliki tingkat disiplin kerja 

yang tinggi. 

Dari beberapa indikator diatas, tujuan utama perusahaan membuat 

peraturan yang diberikan kepada individu yaitu untuk mendapatkan tujuan 

perusahaan yang seideal mungkin agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 

2.4 Kinerja 

2.4.1 Pengertian Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2011:67) mendefinisikan kinerja sebagai 

berikut: 

“Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang telah dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”. 

 

Kinerja menurut Suwatno dan Juni (2011:196)  adalah: 

" Performance atau unjuk kerja. Kinerja dapat pula diartikan sebagai 

prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja." 

Adapun menurut Rivai yang dikutip dalam Suwatno dan Juni 

(2011:196) kinerja adalah: 

" Merupakan hasil kerja karyawan dalam lingkup tanggung jawabnya." 

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja 

merupakan sebuah hasil kerja pegawai yang dapat bersifat kualitatif maupun 

kuantitatif yang dimana dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan.Selain itu, kinerja dapat dikatakan sebagai prestasi kerja 

yang diberikan pegawai kepada organisasi. 

 

 

 



 

 

2.4.2 Tujuan penilaian Kinerja 

 Penilaian kinerja mempunyai beberapa tujuan bagi organisasi dan 

karyawan yang dinilai. Menurut Suwatno dan Donni Juni (2011:197) tujuan 

dari penilaian kinerja adalah: 

a. Performance Improvement, Memungkinkan karyawan dan pimpinan 

organisasi untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan 

peningkatan kinerja. 

b. Compensation Adjustment, Membantu para pengambil keputusan untuk 

menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau 

sebaliknya. 

c. Placement Decision, Menentukan promosi, demosi, dan transfer. 

d. Training and Development Needs, Mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan 

pengembangan bagi karyawan agar kinerja mereka lebih optimal. 

e. Career Planning and Development, Memandu untuk menentukan jenis 

karir dan potensi karir yang dapat dicapai. 

f. Staffing Process Deficiencies, Mempengaruhi prosedur perekrutan 

pegawai. 

g. Informational Inaccuracies and Job-Design Errors,  Membantu 

menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen 

sumber daya manusia terutama di bidang informasi job-analysis, job-

design, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. 

h. Equal Employment Opportunity, Menunjukkan bahwa placement decision 

tidak diskriminatif. 

i. External Challenges, Kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh 

faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-

lainnya. Dengan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan terlihat 



sehingga membantu departemen sumber daya manusia untuk memberikan 

bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai. 

j. Feedback, Memberikan umpan balik bagi urusan kekaryawanan maupun 

bagi karyawan itu sendiri. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa segala hal yang 

berkenaan dengan tujuan penilaian kinerja ini semata-mata untuk 

memudahkan organisasi dalam melakukan penilaian terhadap para 

pegawainya. Sehingga dalam proses penilaian tersebut, organisasi dapat 

melakukan penilaian secara objektif dan akurat. 

2.4.3 Metode-metode Penilaian Kinerja 

  

Ada berbagai metode penilaian kinerja yang dewasa ini dikenal dan 

banyak digunakan. Menurut Siagian (2014:234) ada delapan metode yang 

dapat digunakan organisasi untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu: 

a. Metode Skala Peringkat, Sepanjang diketahui metode ini merupakan 

metode tertua dan paling banyak digunakan dalam menilai prestasi kerja 

para pegawai di masa lalu meskipun diakui bahwa metode ini 

sesungguhnya bersifat subyektif. 

b. Checklist, Dengan metode ini bagian kepegawaian mempersiapkan 

formulir isian yang mengandung nama pegawai yang dinilai, bagian di 

mana pegawai bekerja, nama dan jabatan penilai, tanggal penilaian 

dilakukan, faktor-faktor yang dinilai dengan sorotan perhatian terutama 

ditujukan pada aspek-aspek kritikal dalam mengukur keberhasilan 

seseorang menyelesaikan tugas. 

c. Metode Pilihan Tearah, Metode ini mengandung serangkaian pernyataan, 

baik yang bersifat positif maupun negatif tentang pegawai yang dinilai. 

Pernyataan tersebut menyangkut berbagai faktor seperti kemampuan 



belajar, prestasi kerja, hubungan kerja dan berbagai faktor lainnya yang 

biasanya menggambarkan sikap dan perilaku yang bersangkutan. 

d. Metode insiden kritikal, Yang dimaksud dengan "insiden kritikal" ialah 

peristiwa tertentu yang terjadi dalam rangkaian pelaksanaan tugas seorang 

pegawai yang menggambarkan peristiwa pegawai yang bersangkutan, baik 

yang sifatnya positif maupun negatif. 

e. Skala Peringkat yang Dikaitkan Dengan Perilaku, Dari namanya terlihat 

bahwa metode ini merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja pegawai 

untuk satu kurun waktu tertentu dimasa lalu dengan mengaitkan skala 

peringkat prestasi kerja dengan perilaku tertentu.  

f. Metode Evaluasi Lapangan, Penggunaan metode ini meletakkan tanggung 

jawab utama dalam melakukan penilaian pada para ahli penilaian yang 

bertugas di bagian kepegawaian. 

g. Tes dan Observasi, Untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu penilaian dapat 

berupa tes dan observasi. Artinya, pegawai yang dinilai diuji 

kemampuannya,baik melalui ujian tertulis yang menyangkut berbagai hal 

seperti tingkat pengetahuan tentang prosedur dan mekanisme kerja yang 

telah ditetapkan dan harus ditaati atau melalui ujian praktek yang langsung 

diamati oleh penilai. 

h. Pendekatan-pendekatan Secara Komparatif, Dari namanya saja sudah 

terlihat bahwa metode ini mengutamakan pembandingan prestasi kerja 

seorang dengan pegawai lain yang menyelenggarakan kegiatan sejenis. 

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari berbagai 

metode penilaian kinerja yang ada, organisasi tinggal menyesuaikan 

metode seperti apa yang sekiranya cocok dan sesuai dengan organisasi 

tersebut. 

 



 

 

2.4.4 Indikator-indikator Kinerja 

Prestasi kerja pada umumnya dikaitkan dengan pencapaian hasil standar kerja 

yang telah ditetapkan. Di dalam penelitian ini pengukuran prestasi kerja diarahkan 

pada enam aspek yang merupakan bidang prestasi kunci bagi organisasi yang 

bersangkutan. Adapun enam unsur tersebut menurut Sutrisno (2010:152), adalah: 

 

1. Hasil Kerja 

Tingkat kualitas dan kuantitas kerja yang dihasilkan dan sejauh mana pengawasan 

dilakukan. 

2. Pengetahunan Pekerjaan 

Tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas pekerjaan yang akanberpengaruh 

langsung terhadap kuantitas dan kualitas kerja. 

3. Inisiatif 

Tingkat inisiatif selama melaksanakan tugas pekerjaan khususnya dalam 

halpenanganan masalah-masalah yang timbul. 

4. Kecekatan Mental 

Tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima instruksi kerja dan 

menyesuaikan dengan cara kerja serta situasi kerja yang ada. 

5. Sikap 

Tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan tugas pekerjaan. 

6. Disiplin Waktu dan Absensi 

Tingkat ketepatan waktu dan tingkat kehadiran. Unsur prestasi kerja atau kinerja 

yang dinilai di setiap perusahaan atau organisasi belum tentu sama, namun pada 

dasarnya mencakup unsur-unsur diatas. 

 



 

 

 

2.5      Pengaruh Disiplin Kerja Dengan Kinerja Karyawan 

 

Disiplin kerja merupakan faktor yang dituntut oleh perusahaan sebagai 

kebutuhan dan konsekuensi seseorang dalam bekerja karena disiplin kerja 

karyawan dapat mempengaruhi kepuasan dalam bekerja, bila kepuasan kerja 

terpenuhi dengan baik, maka akan dicerminkan pada disiplin kerjanya. Disiplin 

yang dipengaruhi karyawan dipengaruhi oleh faktor kepuasan kerja mereka, 

dimana semakin puas karyawan dalam pekerjaannnya maka disiplin kerja 

karyawan itu semakin meningkat. 

 Kedisiplinan para karyawan akan meningkat apabila kebutuhannya dapat 

terpenuhi yang pada akhirnya akan mendorong karyawan tersebut lebih giat 

bekerja untuk lebih baik dan dapat memberikan kontribusinya secara optimal 

terhadap pencapaian tujuan tugas atau pekerjaan perusahaan. 

 Kinerja karyawan pada suatu perusahaan memiliki andil yang sangat besar 

terhadap pencapaian target dan tujua perusahaan yang telah di tetapkan , dan 

tenaga kerja tanpa ditunjang disiplin kerja yang baik, maka tugas atau pekerjaan 

yang akan dilaksanakan tidak akan mencapai hasil yang maksimal, bahkan 

mungkin akan mengalami kegagalan yang dapat merugikan organisasi dimana ia 

bekerja. Karyawan yang melakukan pekerjaan tanpa  kedisiplinan akan 

berdampak negatif pada perusahaan (Saydam,2000;286), yang pada akhirnya 

akan mempengaruhi kinerja karyawantersebut, oleh karena itu semakin baik 

disiplin kerja karyawan maka akan semakin meningkatkan kinerjanya.   

 

 

 



 

 

 

2.6     Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasari dari sebuah penelitian terdahulu, baik dari jenis 

penelitian maupun teori yang digunakan, dan teknik metode penelitian yang 

digunakan penjelasannya dibawah ini sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Sumber 

1 Safitri, Erma 

(Universitas 

Negeri 

Surabaya, 

2013) 

Pengaruh 

pelatihan dan 

disiplin kerja 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

PT. Angakasa 

Pura 1 

(PERSERO) 

Cabang Bandar 

Udara 

Internasional 

Juanda-Surabaya 

Berdasarkan 

pengujianpenelitian 

ini diperoleh hasil 

bahwadisiplin kerja 

berpengaruh 

signifikanterhadap 

kinerja karyawan. 

Hal initerlihat dari 

hasil uji signifikansi 

t yangdibawah 5% 

(0.05) yaitu 0.045 

yangmenunjukkan 

bahwa disiplin 

kerjaberpengaruh 

signifikan 

terhadapkinerja 

karyawan. 

 

Jurnal 



2 DR. Dama 

Tintri 

ES,SE,AK,MB

A (2009) 

Pengaruh 

disiplin kerja 

terhada 

Produktivitas 

Kerja karyawan 

Pada PT Food 

Station Tjipinang 

Jaya 

Dapat disimpulkan 

variabel disiplin kerja 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan 

terhadap 

produktivitas kerja 

karyawan PT. 

Foodstation 

Tjipinang Jaya 

dengan melihat hasil 

penelitian yaitu nilai 

signifikansi sebesar 

0.00 sedangkan nilai 

alpha yang di 

gunakan adalah 0.05 

atau 5 % berarti 

0.000 < 0.05 maka 

Ho ditolak dan Ha 

diterima  

Jurnal  



3 Hendyana, 

Risya 

(Universitas 

Stikubank, 

2012) 

Pengaruh 

motivasi, disiplin 

kerja dan 

lingkungan kerja 

terhadap kinerja 

pegawai pada 

Dinas Kesehatan 

kota Semarang. 

Hasil pengujian 

hipotesis dalam 

penelitian ini tentang 

pengaruh disiplin 

kerja terhadap kinerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai Dinas 

Kesehatan Semarang. 

 

Jurnal 

4 Harlie, M 

(Sekolah Tinggi 

Ilmu 

Administrasi 

Tabalong 

Kalimantan, 

2010) 

Pengaruh 

disiplin kerja, 

motivasi, dan 

pengembangan 

karier terhadap 

kinerja Pegawai 

Negeri Sipil 

pada Pemerintah 

Kabupaten 

Tabalong di 

Tanjung 

Kalimantan 

Selatan. 

Berdasarkan hasil 

pengujian penelitian 

diperoleh hasil 

bahwadisiplin kerja 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja pegawai. 

Jurnal 

5 Agus Purwoko, 

Tetra Hidayati 

Robiansyah 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

dan disiplin kerja 

Hasil pengujian 

hipotesis menunjukan 

bahwa gaya 

Jurnal  



(2013) terhadap kinerja  

karyawan di PT. 

TRI MANDIRI 

SELARAS 

SAMARINDA 

kepemimpinan dan 

disiplin kerja 

memiliki pengaruh 

yang positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

pada PT. Tri Mandiri 

Selaras Samarinda 

 

Tabel 2.2 

JURNAL INTERNASIONAL 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Metode 

1 Faith 

Mainsfield 

Discipline, 

Internal 

Motivations and 

Coorporation in 

a Rural 

Production 

Cooperative 

A disciplianary 

system will be most 

effective when it is 

applied with attention 

to how it affects both 

external and internal 

motivations 

Deskriptif 



2 Ida Ayu 

Brahmasari 

The research 

aims analyzing 

the influence of 

job motivation, 

leadership, and 

coporate culture 

toward and 

employee job 

satisfication and 

their impact to 

the corporate 

performance 

Leadershiip and 

organizational culture 

are significanly 

related to the 

corporate 

performance from 

this result there are 

two main conclusion 

that can be drawn in 

this study. First job 

motivation can not be 

related directly to the 

corporate 

performance if it is 

not connected by the 

employee jobs 

satisfication variable. 

And the second 

conclusion is that the 

leadership is 

negatively related to 

the employee job 

satisfication. 

Deskriptif 



3 Yoga Arshenda Pengaruh 

Motivasi Kerja 

Dan Disiplin 

Kerja terhadap 

Kinerja PNS 

(Studi Kasus : 

BAPPEDA Kota 

Malang 

In the multiple 

regression analysis 

we can observe how 

discipline is predicted 

by task orientation 

and by the perception 

of a tast-involving 

motivational climate. 

The task and ego 

envolving climate, as 

well as ego 

orientation, predict 

indiscipline on the 

order hand, the 

perception of equal 

treatment is predicted 

by the task – 

envolving climate. 

The ego involving 

and ego orientation 

predict the perception 

of discrimination 

Deskriptif 

4 Gusti Agung 

Ayu Maya 

Prabasari Gusti 

Agung Salit 

Ketut Netra  

Effect of 

Motivation , 

Work Discipline 

and 

communication 

costs kos 

Results of the 

analysis showed no 

motivation variable , 

work discipline and 

communication 

significant influence 

Deskriptif 



employee 

Against on 

 PT. PLN 

(PERSERO) 

DISTRIBUSI 

BALI 

simultaneously and 

partially on employee 

performance . 

Motivational 

variables into 

variables that the 

dominant influence 

on employee 

performance because 

based on the 

calculation analysis 

coeffecients 

standarized beta has 

the greatest value 

 

5 Aries Susanty 

dan 

Sigit Wahyu 

Baskoro 

Influence of 

Work Motivation 

and Leadership 

Styles To Work 

Discipline and 

Its Impact On 

Employee 

Performance at 

 PT. PLN APD 

Semarang (2012) 

The results showed 

that motivation and 

leadership style have 

a significant positive 

impact on work 

discipline and 

employee 

performance  

 

Deskriptif 

 



 

2.7   Kerangka Berpikir dan Hipotesis 

 

Di dalam suatu organisasi maupun perusahaan, para karyawan harus diberikan 

dorongan melalui penerapan kedisiplinan untuk taat kepada berbagai ketentuan 

yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.Pola sikap, tindakan 

dan perilaku yang diinginkan perusahaan dari setiap anggota organisasi perusahaan 

diusahakan jangan sampai karyawan berperilaku negatif. 

Menurut Rivai dan Sagala (2011:825)yang mengemukakan bahwa : 

“Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk 

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah 

suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesedaran 

dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan 

norma-norma sosial yang berlaku”. 

Dengan ditetapkannya disiplin kerja secara tegas di dalam lingkungan 

organisasi maupun perusahaan yang semakin berkembang, maka perusahaan dapat 

memberikan pengaruh terhadap para karyawan kepada para atasannya untuk dapat 

bekerja sama dan membantu organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan yang 

akan dicapai. 

 

Menurut Mangkunegara (2011:67) mendefinisikan kinerja sebagai berikut: 

“Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang telah dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”. 

Keberhasilan suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya tergantung 

dari kemampuan dan keandalan sumber daya manusia yang mengoperasikan unit-

unit kerja yang terdapat di dalam organisasi bersangkutan.Untuk itu diperlukan 

kinerja yang tinggi dari para pelaku kegiatan tersebut, sehingga para pegawai 

dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 



Pemberian disiplin kerja karyawan dapat membantudalam pencapaian 

tujuan utama yang telah ditetapkan dari perusahaan.Karyawan memegang peran 

utama dalam menjalankan roda kehidupan perusahaan. Apabila karyawan 

memiliki disiplin kerja yang tinggi, maka laju roda pun akan berjalan kencang, 

yang akhirnya akan menghasilkan kinerja dan pencapaian tujuan yang baik bagi 

perusahaan, seperti yang telah dikemukakan oleh Zesbendri dan Aryanti (2009), 

menyebutkan bahwa “disiplin kerja merupakan modal utama yang mempengaruhi 

tingkat kinerja karyawan”. Pendapat tersebut  benar adanya, karena apabila 

seorang pegawai tidak mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh organisasi atau 

perusahaan maka secara otomatis pegawai tersebut akan memiliki kinerja yang 

rendah karena kontribusi untuk taat kepada peraturan yang telah dibuat oleh 

organisasi pun rendah. 

Dengan demikian jelas bahwa disiplin kerja dapat berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai, oleh karena itu penegasan dalam pemberian sanksi kepada 

pegawai yang melanggar aturan pun harus dilakukan sejak dini dengan didukung 

oleh organisasi dan pegawainya,sehingga pegawai dapat meningkatkan kinerjanya 

melalui disiplin kerja yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan Peneliti 

Dari uraian kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho : rs ≤ 0 (Tidak terdapat pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

Karang setra Waterland Bandung ) 

Ha : rs > 0 (Terdapat pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

Karang setra Waterland Bandung ) 

 

Variabel X 

Malayu S.P. Hasibuan 

(2010;194) 

Disiplin kerja : 

 

1. Mematuhi semua 

peraturan 

perusahaan. 

2. Penggunaan waktu 

secara efektif. 

3. Tanggung jawab 

dalam pekerjaan dan 

tugas. 

4. Tingkat absensi. 

Variabel Y 

Sutrisno (2010;152) 

Kinerja : 

 

1. Hasil kerja 

2. Pengetahuan 

pekerjaan 

3. Inisiatif 

4. Kecekatan mental 

5. Sikap 

6. Disiplin waktu dan 

absensi 


