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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen 

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

maupun ilmu. Dikatakan proses karena dalam manajemen terdapat beberapa 

tahapan untuk mencapai tujuan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengawasan. Dikatakan seni karena manajemen merupakan salah satu cara 

atau alat untuk seorang manajer dalam mencapai tujuan. Dimana penerapan dan 

penggunaannya 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. 

Definisi manajemen menurut para ahli antara lain sebagai berikut : 

 Hasibuan (2012:9) mengemukakan : 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu”. 

 Menurut G.R Terry yang dikutip oleh Kartono (2008:168)  : 

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan”. 

 Dari beberapa pendapat diatas dapat ditunjukan bahwa manajemen adalah 

suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara 

efektif dan efisien, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 

 

 



 
 

 
 

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 tertentu 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 diantara mereka, serta pemeliharaan lingkungan dan fasilitas 

pekerjaan yang pantas. 

c. Pengarahan (directing) 

Pengarahan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memberi petunjuk 

atau instruksi kepada bawahan atau beberapa bawahan atau kepada 

orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

d. Pemotivasian (motivating) 

Pemberian motivasi adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan yang 

dilakukan seorang manajer dalam memberikan inspirasi, semangat dan 

kegairahan kerja serta dorongan kepada karyawa untuk dapat 

melakukan suatu kegiatan sebagaimana yang diharapkan. 

e. Pengendalian (controlling) 

Pengendalian adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk 

mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan 

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 dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia. 

 Manajemen sumber daya manusia mempunyai arti proses, ilmu dan seni 

manajemen yang mengatur tentang sumber daya manusia yang ada didalam 

organisasi. Biasanya suatu organisasi mempunyai bagian khusus untuk menangani 

hal ini dan dikepalai oleh manajer personalia. 

 Menurut Hasibuan (2012:187) : 

 “Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat”. 

Menurut Mangkunegara (2011:2): 

 “Manajemen sumber daya manusia sebagai suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan 

pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai 

tujuan individu, organisasi dan masyarakat”. 

 Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen 

sumber daya manusia adalah ilmu dan seni untuk memperoleh, mengembangkan, 

memelihara, mengembalikannya kepada masyarakat secara utuh dan memberikan 

kompensasi, agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif serta efisien. 

 Dari pendapat-pendapat diatas maka ditekankan bahwa yang utama perlu 

untuk kita kelola adalah manusia dan bukan sumber lainnya karena keberhasilan 

pengelolaan organisasi dapat ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumber 

daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia tidaklah semudah pengelolaan 

manajemen lainnya, karena manajemen sumber daya manusia khusus menitik 

beratkan perhatiannya pada faktor produksi manusia yang memiliki akal, perasaan 

dan juga memiliki berbagai tujuan. Berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam 

mencapai tujuan sebagian besar tergantung pada karyawan/sumber daya 

manusianya. Oleh karena itu tenaga kerja haruslah mendapatkan perhatian khusus 

karena mereka merupakan sasaran dari suatu perusahaan untuk mendapatkan, 

mengembangkan, memelihara dan memanfaatkan karyawan sesuai dengan fungsi 

atau tujuan perusahaan. 



 
 

 
 

 Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2011:21) fungsi-fungsi manajemen 

sumber daya manusia terdiri dari : 

1. Fungsi Manajerial 

a. Perencanaan (planning) 

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya 

tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian 

dimana program kepegawaian ini meliputi pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Program kepegawaian yang 

baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat. 

b. Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

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

Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan 

organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

c. Pengarahan (directing) 

Pengarahan adalah kegiatan yang mengarahkan semua karyawan, agar 

mau bekerja sama dan efektif serta efisien dalam membantu tercapainya 

tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan 

pimpinan dengan menggunakan bawahan agar mengerjakan tugasnya 

dengan baik. 

d. Pengendalian (controlling) 

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar 

mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai rencana. 

Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan 

perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi 

kehadiran, perilaku, kerja sama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga 

situasi lingkungan pekerjaan. 



 
 

 
 

2. Fungsi Operasional 

a. Pengadaan 

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan 

induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan.  

b. Pengembangan 

Pengembangan 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 adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak 

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

balas 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 

upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal 

konsistensi. 

d. Pengintegrasian 

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 SDM, karena mempersatukan dua 

kepentingan yang bertolak belakang. 

e. Pemeliharaan 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 

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

bekerja 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 MSDM yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujudnya 

tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk 

mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. 

g. Pemberhentian 

Pemberhentian 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-undang No.12 Tahun 1964. 

 

2.3 Disiplin Kerja 

2.3.1 Pengertian Disiplin Kerja 

 Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting karena 

semakin baik disiplin kerja karyawan maka semakin tinggi juga prestasi kerja 

yang dapat dicapainya. Tanpa adanya disiplin yang baik, sulit bagi organisasi 

perusahaan untuk 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. Oleh karena itu, setiap manajer 

selalu berusaha agar para bawahannya mempunyai disiplin yang baik. 

Untuk memhami secara tepat tentang disiplin, maka berikut beberapa definisi 

yang dikemukakan oleh para ahli : 

 Menurut Hasibuan (2013;193) mengatakan bahwa : 

 “Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku”. 

Menurut Sondang P. Siagian(2008:305) : 

“Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota 

organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan”. 

  



 
 

 
 

Menurut Mangkuprawira (2007:122) : 

“Kedisiplinan karyawan adalah sifat seorang karyawan yang secara sadar 

mematuhi aturan dan peraturan organisasi tertentu. Kedisiplinan sangat 

mempengaruhi kinerja karyawan dan perusahaan. Kedisiplinan seharusnya 

dipandang sebagai bentuk-bentuk latihan bagi karyawan dalam 

melaksanakan aturan-aturan perusahaan. Semakin baik disiplin kerja 

karyawan maka semakin tinggi produktivitas kerja karyawan dan kinerja 

perusahaan”. 

 Jadi, seseorang akan bersedia mematuhi semua peraturan serta 

melaksanakan tugas-tugasnya, baik secara sukarela maupun karena paksaan. 

Kedisiplinan dapat dikatakan berjalan dengan baik jika karyawan selalu datang 

dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, 

mematuhi semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

 Sinungan (2000;146) mengatakan bahwa : 

 “Disiplin kerja adalah suatu sikap mental yang tercermin dalam perbuatan 

tingkatan atau tingkah laku berupa kepatuhan dan ketaatan (obidence) 

terhadap peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

baik oleh pemerintah atau etika, norma, dan kaidah yang berlaku dalam 

lingkungan atau organisasi untuk tujuan tertentu”. 

Saydam (2000;284) mengatakan bahwa : 

“Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk memenuhi 

dan mentaati segala norma-norma peraturan yang berlaku disekitarnya”. 

 Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

disiplin adalah suatu bentuk perilaku dan pengendalian dari karyawan dalam 

mentaati peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku dalam perusahaan. 

Disiplin kerja merupakan sikap positif karyawan terhadap peraturan dan 

pendisiplinan yang dilakukan oleh perusahaan. 

 

  



 
 

 
 

2.3.2 Macam-macam Disiplin Kerja 

 Menurut Handoko (2008;208) ada tiga macam kedisiplinan, yaitu : 

1. Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong 

para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga 

penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. Sasaran pokoknya 

adalah untuk mendorong disiplin diri diantara  para karyawan. Dengan 

cara ini karyawan dapat menjaga disiplin diri mereka dan bukan 

semata-mata karena dipaksa manajemen. Adapun aturannya seperti : 

kehadiran, penggunaan jam kerja, ketetapan waktu penyelesaian 

pekerjaan. 

 Contoh disiplin preventif yang dilakukan karyawan Siete Cafe :  

 Hadir 15 menit sebelum jam kerja dimulai untuk mengikuti 

briefing yang rutin dilakukan 

 Hanya menggunakan 1 jam waktu istirahat dalam satu shift 

2. Disiplin Korektif 

Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani 

pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari 

pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Yang berguna dalam 

kedisiplinan korektif adalah : 

a. Peringatan pertama dengan mengkomunikasikan semua peraturan 

terhadap karyawan. 

b. Sedapat mungkin kedisiplinan diterapkan supaya karyawan dapat 

memahami hubungan peristiwa yang dialami oleh karyawan. 

c. Konsisten yaitu para karyawan yang melakukan kesalahan yang 

sama maka hendaknya diberikan sanksi yang sesuai dengan 

kesalahan yang mereka buat. 

d. Tidak bersifat pribadi (impersonal) maksudnya tindakan 

pendisiplinan ini tidak memandang secara individual tetapi setiap 

yang melanggar akan dikenakan sanksi yang berlaku bagi 

perusahaan. 



 
 

 
 

 Contoh disiplin korektif yang diterapakn pada karyawan Siete Cafe : 

 Teguran langsung yang diberikan oleh atasan terhadap bawahan 

yang melanggar peraturan kedisiplinan seperi : Terlambat datang, 

tidak standbye pada bagiannya masing-masing dan terlihat tidak 

sigap melayani konsumen. 

3. Disiplin Progresif 

Disiplin progresif berarti memberikan hukuman-hukuman yang lebih 

berat atas pelanggaran yang berulang-ulang. Disiplin progresif 

dijalankan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada 

karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman yang 

lebih serius diberikan. Disiplin progresif memungkinkan manajemen 

untuk membantu karyawan memperbaiki kesalahannya. 

Adapun langkah-langkah dalam memberikan hukuman progresif 

adalah : peringatan lisan, peringatan tertulis, skorsing dan pemecatan. 

 Contoh disiplin progresif yang diterapkan pada karyawan Siete Cafe : 

 Sanksi atas ketidakhadiran (alfa) maka dikenakan SP 1 dimana 

karyawan tidak mendapat uang service selama 1 bulan, kemudian 

alfa 2 kali maka tidak akan menerima uang service selama 2 bulan, 

dan SP 3 tidak mendapat uang service selama 6 bulan. 

 

2.3.3 Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Disiplin Kerja 

 Menurut Mangkunegara (2004;131-132) pelaksanaan sanksi terhadap 

pelanggar disiplin kerja dengan memberikan peringatan, harus segera, konsisten 

dan impersonal. 

a. Pemberian Peringatan 

Pegawai yang melanggar disiplin kerja perlu diberikan surat peringatan 

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

pegawai yang bersangkutan menyadari pelanggaran yang telah 

dilakukan. Disamping itu pula surat peringatan ini dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dan memberikan penilaian kondite pegawai. 

 



 
 

 
 

b. Pemberian Sanksi Harus Segera 

Pegawai yang melanggar disiplin harus segera diberikan sanksi yang 

sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. Tujuannya, agar 

pegawai yang bersangkutan memahami sanksi pelanggran yang 

berlaku di perusahaan. Kelalaian pemberian sanksi akan memperlemah 

disiplin yang ada. Disamping itu, memberi juga peluang terhadap 

pelanggaran untuk mengabaikan disiplin perusahaan. 

c. Pemberian Sanksi Harus Konsisten 

Pemberian sanksi kepada karyawan haruslah konsisten. Hal ini 

bertujuan agar pegawai sadar dan menghargai peraturan-peraturan 

yang berlaku pada tempat mereka bekerja, ketidak konsistenan 

pemberian sanksi dapat mengakibatkan pegawai merasa adanya 

diskriminasi, ringannya sanksi dan pengabaian terhadap kedisiplinan. 

d. Pemberian Sanksi Harus Impersonal. 

Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus dapat adil, tidak 

membeda-bedakan baik itu pegawai muda, tua, pria, wanita, semua 

diberlakukan sama. Tujuannya agar pegawai menyadari bahwa disiplin 

kerja berlaku untuk semua pegawai dengan sanksi pelanggaran yang 

berlaku di perusahaan. 

 

2.3.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Karyawan 

 Disiplin kerja merupakan variabel yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor 

dari dalam maupun luar diri karyawan. Faktor dari dalam adalah persepsi yang 

terkait dengan peraturan tersebut. Peraturan dibuat untuk mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien, tetapi tidak semua karyawan bisa setuju dengan ketetapan yang 

diberlakukan perusahaan sehingga disinilah faktor dari luar berperan penting, 

dimana karyawan mendapat pengaruh atau arahan untuk mentaati peraturan yang 

berlaku. Pengaruh tersebut biasanya dilakukan oleh pimpinan, rekan atau hal lain 

yang diluar dirinya sendiri. 

 



 
 

 
 

Singodimedjo (2012:116-118) menyatakan tujuh faktor yang mempengaruhi 

disiplin karyawan : 

1. Kompensasi 

Besar atau kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi disiplin kerja. 

Karyawan cenderung akan mematuhi segala aturan apabila ia merasa kerja 

kerasnya akan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan jerih payah yang 

diberikan oleh pimpinan, apabila karyawan memperoleh kompensasi 

memadai, mereka akan bekerja dengan tekun disertai dengan perasaan 

senang. 

2. Keteladanan pimpinan 

Keteladanan pimpinan sangat dibutuhkan oleh setiap bawahan diorganisasi 

manapun. Pimpinan adalah panutan, ia merupakan tempat bersandar bagi 

para bawahannya. Pimpinan yang bisa menjadi teladan akan mudah 

menerapkan disiplin kerja bagi karyawannya. Demikian pula sebaliknya, 

pimpinan yang buruk akan sulit mengadakan disiplin kerja bagi para 

bawahannya. Oleh karena itu, pimpinan harus dapat menjadi contoh bagi 

para bawahannya jika ia menginginkan disiplin kerja yang sesuai harapan. 

3. Aturan yang pasti 

Disiplin kerja tidak akan terwujud tanpa adanya aturan yang dapat menjadi 

pedoman bagi bawahan dalam menjalankan tugasnya. Aturan yang tidak 

jelas kepastiannya tidak akan mungkin bisa terwujud dalam perilaku 

bawahan. Setiap bawahan tidak akan percaya pada aturan yang berubah-

ubah dan tidak jelas kepastiannya. Aturan yang pasti ialah aturan yang 

dibuat secara tertulis yang dapat menjadi pedoman bagi pegawai dan tidak 

pernah berubah-ubah karena situasi dan kondisi apapun. 

4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan 

Apabila terdapat pelanggaran disiplin kerja, pimpinan harus memiliki 

keberanian untuk menyikapi hal tersebut sesuai dengan aturan yang 

menjadi pedoman bersama. Pimpinan tidak boleh bertindak diskriminasi 

dalam menangani pelanggaran disiplin kerja. 

 



 
 

 
 

5. Pengawasan pemimpin 

Pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan segala kegiatan berjalan 

sesuai dengan standar peraturan. Pengawasan yang lemah memberi 

kesempatan bawahan untuk melanggar peraturan. Pengawasan sangat 

penting mengingat sifat dasar manusia yang ingin bebas tanpa terikat oleh 

aturan 

6. Perhatian kepada para pegawai 

Pegawai tidak hanya membutuhkan kompensasi yang besar, tetapi perlu 

juga perhatian dari atasannya. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi pegawai 

ingin agar di dengar oleh pemimpin dan kemudian diberikan masukan. 

Pimpinan yang suka memberikan perhatian kepada pegawainya akan 

menciptakan kehangatan hubungan kerja antara atasan dengan bawahan. 

Pimpinan yang semacam itu akan dihormati dan dihargai oleh 

karyawannya. Pegawai yang segan dan hormat terhadap pimpinan 

biasanya cenderung akan memiliki rasa untuk disiplin dalam bekerja. 

7. Kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin 

Kebiasaan-kebiasaan positif itu, diantaranya : 1) mengucapkan salam dan 

berjabat tangan apabila bertemu; 2) saling menghargai antar sesama rekan; 

3) saling memperhatikan antar sesama rekan; 4) memberitahu rekan saat 

hendak meninggalkan tempat kerja. 

Fathoni (2006;129) mengatakan adapun kepuasan kerja pegawai 

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti : a) balas jasa yang adil dan layak; 

b) penempatan yang sesuai dengan keahlian; c) berat ringannya pekerjaan; 

d) suasana dan lingkungan pekerjaan; e) peralatan yang menunjang 

pelaksanaan pekerjaan; f) sikap pimpinan dalam kepemimpinannya; g) 

sifat pekerjaan monoton atau tidak. 

  



 
 

 
 

2.3.5 Unsur-unsur Disiplin Kerja 

 Knoff (2003:11) menyatakan, untuk membuat seseorang menjadi disiplin 

maka dilakukan suatu intervensi disiplin. Menurut Knoff, pendisiplinan 

berhubungan erat dengan tingkah laku yang akan terjadi pada setiap orang. 

Hurlock (1978:84) mengemukakan empat unsur pokok disiplin, yaitu : 

1. Peraturan 

Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk berbuat atau bertingkah laku. 

Peraturan dianggap efektif apabila setiap pelanggaran atas peraturan 

mendapat konsekuensi yang setimpal, apabila tidak maka peraturan 

tersebut akan kehilangan maknanya. 

2. Hukuman 

Hukuman berarti menjatuhkan suatu konsekuensi yang harus ditanggung 

seseorang atas kesalahan, perlawanan, atau pelanggaran sebagai ganjaran 

atau balasannya. 

Hukuman memiliki tiga fungsi, (a) menghalangi pengulangan tindakan, (b) 

mendidik, dan (c) memberi motivasi untuk menghindari perilaku yang 

tidak dapat diterima. 

3. Penghargaan 

Penghargaan tidak hanya berbentuk materi tetapi dapat juga berbentuk 

pujian. Penghargaan mempunyai tiga peranan penting yaitu, (a) 

penghargaan mempunyai nilai mendidik, (b) berfungsi sebagai motivasi, 

dan (c) penghargaan berfungsi untuk memperkuat perilaku yang disetujui 

secara sosial, dan tidak adanya penghargaan akan melemahkan perilaku 

seseorang. 

4. Konsistensi 

Konsistensi berarti tingkat keseragaman atau stabilitas. Konsistensi harus 

menjadi ciri semua aspek disiplin. Konsistensi dalam  peraturan yang 

digunakan sebagai pedoman perilaku diajarkan guna mengarahkan 

karyawan untuk taat akan aturan-aturan yang ada. 

  



 
 

 
 

2.4 Kinerja Karyawan 

2.4.1 Pengertian Kinerja Karyawan 

 Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang) yang 

sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, atau 

“prestasi” (Yeremias T. Keban, 2004;191). Secara umum yang dimaksud dengan 

kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang di capai seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Pada dasarnya setiap perusahaan selalu berusaha untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

 Tujuan dari peningkatan kinerja adalah untuk mengatur dan memastikan 

bahwa perusahaan mencapai tujuannya. Peningkatan kinerja karyawan merupakan 

hal yang penting, mengingat bahwa manusialah yang mengelola modal, sumber 

alam, dan teknologi sehingga dapat memperoleh keuntungan dari hasil olahan 

tersebut. Dibawah ini definisi mengenai kinerja karyawan yang dikemukakan 

Wilson (2012;231) : 

 “Kinerja (performance) adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang 

berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (job requirement). Suatu 

pekerjaan mempunyai persyaratan tertentu untuk dapat dilakukan dalam 

mencapai tujuan yang disebut juga sebagai standar pekerjaan”. 

 Wilson menjelaskan bahwa peningkatan kinerja merupakan hal yang 

diinginkan baik dari pihak pemberi kerja maupun para pekerja. Pemberi kerja 

menginginkan kinerja karyawannya baik untuk kepentingan peningkatan hasil 

kerja dan keuntungan perusahaan. Di sisi lain, para pekerja berkepentingan 

mengembangkan diri dan promosi pekerjaan. Secara umum, dapat dikatakan 

bahwa kinerja karyawan yang baik bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. 

Oleh karena itu, perbaikan sistem kerja dilakukan oleh setiap komponen yang ada 

dalam perusahaan. Untuk tujuan tersebut akan dibutuhkan sistem manajemen 

kinerja yang baik. 

  



 
 

 
 

 Menurut Mangkunegara (2012;9) bahwa : 

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

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

Menurut Hasibuan (2012;105) : 

“Kinerja karyawan adalah suatu hasil yang dicapai oleh seorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu”. 

 Oleh karena itu dapat ditunjukan bahwa kinerja karyawan adalah prestasi 

kerja atau hasil kerja baik kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh sumber daya 

manusia sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 

Kinerja merupakan suatu tingkat kemajuan seorang karyawan atas hasil dari 

usahanya untuk meningkatkan kemampuan secara positif dalam pekerjaannya. 

 

2.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan 

 Kinerja seorang karyawan dapat dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor 

eksternal maupun internal dari karyawan tersebut. Simamora dalam 

Mangkunegara (2012:14) mengatakan bahwa kinerja pada umunya dipengaruhi 

oleh tiga faktor, yaitu : 

a. Faktor Individual yang terdiri dari : 

1) Kemampuan dan keahlian 

2) Latar belakang 

3) Demografi 

b. Faktor Psikologis yang terdiri dari : 

1) Persepsi 

2) Attitude 

3) Personality 

4) Pembelajaran 

5) Motivasi 

  



 
 

 
 

c. Faktor Organisasi yang terdiri dari : 

1) Sumber daya 

2) Kepemimpinan 

3) Penghargaan 

4) Struktur 

5) Job Design 

 

2.4.3 Unsur-Unsur Yang Dinilai Dalam Penilaian Kinerja 

 Menurut Hali yang dikutip oleh Ilyas (1999;74) : 

 “Penilaian kinerja merupakan proses yang berkelanjutan untuk menilai 

kualitas kerja personel dan usaha untuk memperbaiki unjuk kerja personel 

dalam organisasi”. 

 Menurut Certo yang dikutip oleh Ilyas (1999;74) : 

 “Penilaian kinerja adalah proses penelusuran kegiatan pribadi personel 

pada masa tertentu dan menilai hasil karya yang ditampilkan terhadap 

pencapaian sasaran sistem manajemen”. 

 Pada umumnya unsur-unsur yang perlu dilakukan penilaian dalam proses 

penilaian kinerja adalah kesetiaan,prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, 

kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan. 

1. Kesetiaan 

Kesetiaan yang di maksud adalah tekad dan kesanggupan mentaati, 

melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh 

kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus 

dibuktikan dengan sikap dan perilaku tenaga kerja yang bersangkutan 

dalam kegiatan sehari-hari serta dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan 

yang diberikan kepadaya. Kesetiaan tenaga kerja terhadap perusahaan 

sangat berhubungan dengan pengabdiannya. Pengabdian yang di maksud 

adalah sumbangan pikiran dan tenaga kerja yang ikhlas dengan 

mengutamakan kepentingan publik diatas sebagai kepentingan pribadi. 

  



 
 

 
 

2. Prestasi kerja 

Prestasi kerja adalah kinerja yang dicapai oleh seorang tenaga kerja dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Pada 

umumnya kinerja seorang karyawan akan dipengaruhi oleh kecakapan, 

keterampilan, pengalaman, dan kesungguhan tenaga kerja yang 

bersangkutan. 

1. Tanggung jawab 

Tanggung jawab adalah kesanggupan tenaga kerja dalam 

menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya 

dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko 

atas keputusan yang telah diambilnya atau tindakan yang 

dilakukannya. 

2. Ketaatan 

Ketaatan adalah kesanggupan seorang tenaga kerja untuk mentaati 

segala ketetapan, peraturan perundang-undangan, dan peraturan 

kedinasan yang berlaku. Mentaati perintah kedinasan yang 

diberikan atasan yang berwenang, serta menyatakan kesanggupan 

untuk tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan perusahaan 

maupun pemerintah, baik secara lisan maupun tulisan. 

3. Kejujuran 

Kejujuran adalah ketulusan hati seseorang / karyawan dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaannya serta kemampuan untuk tidak 

mudah menyalah gunakan wewenang yang telah diberikan 

kepadanya. 

4. Kerjasama 

Kerjasama adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk bersama-

sama dengan orang lain menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan 

yang telah ditetapkan, sehingga mencapai daya dan hasil yang 

diharapkan. 

  



 
 

 
 

5. Prakarsa 

Prakarsa adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk mengambil 

keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang 

diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu 

perintah dan bimbingan dari manajemen lininya. 

6. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seorang tenaga 

kerja untuk meyakinkan orang lain (tenaga kerja lain) sehingga 

dapat dikerahkan secara maksimum untuk melaksanakan tugas 

pokok. 

 

2.5 Aspek-aspek Yang Dinilai Dalam Kinerja Karyawan 

 Faktor yang sering kali muncul di perusahaan adalah pengetahuan tentang 

pekerjaannya, tentang kepemimpinan, inisiatif, kualitas pekerjaan, kerjasama, 

pengambilan keputusan, kreativitas, dapat diandalkan, perencanaan, komunikasi, 

intelegensi (kecerdasan), pemecahan masalah, pendelegasian, sikap, usaha, 

motivasi, dan organisasi. 

Menurut Rivai (2004;324) dari aspek-aspek yang dinilai tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi : 

1. Kemampuan Teknis 

Kemampuan teknis, yaitu kemampuan yang dilakukan dengan 

menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang 

dipergunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman dan pelatihan 

yang diperolehnya. 

2. Kemampuan Konseptual 

Kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami 

kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit masing-

masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh, yang 

pada intinya individual tersebut memahami tugas, fungsi serta tanggung 

jawabnya sebagai seorang karyawan. 

 



 
 

 
 

3. Kemampuan Hubungan Interpersonal 

Kemampuan hubungan intrepersonal, yaitu antara lain kemampuan untuk 

bekerjasama dengan orang lain, memotivasi karyawan, melakukan 

negosiasi dan lain lain. 

 

2.6 Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

 Disiplin kerja merupakan salah satu faktor yang dituntut oleh perusahaan 

sebagai kebutuhan dan konsekuensi seseorang dalam bekerja dikarenakan 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 dengan pekerjaannya, maka disiplin kerja 

karyawan itu semakin meningkat. 

 Pada dasarnya suatu kedisiplinan yang dilakukan dengan benar akan 

menuai hasil yang baik dan sesuai harapan, maka dari itu dalam suatu perusahaan 

banyak karyawan yang dituntut untuk disiplin supaya perusahaan tidak rugi 

dengan waktu yang diberikan kepada setiap karyawan. 

 Kedisiplinan dari karyawan akan meningkat apabila kebutuhan atau 

keinginan mereka terpenuhi, pada akhirnya karyawan akan merasa termotivasi 

dan terdorong untuk memberikan hasil yang lebih baik dan optimal terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan. 

 Kinerja karyawan pada suatu perusahaan memiliki andil yang sangat besar 

terhadap pencapaian target dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

Karyawan yang melakukan pekerjaan tanpa kedisiplinan akan berdampak negatif 

pada perusahaan (Saydam, 2000;286), yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

kinerja karyawan tersebut. Oleh karena itu, semakin baik disiplin kerja karyawan 

maka akan semakin meningkat pula kinerjanya. 

 Seperti dijelaskan Leiden (2001:63) bahwa : 

 “Dengan ditegakannya disiplin maka dapat mengatasi masalah kinerja 

yang buruk dan memperkuat pengaruh perilaku kerja pegawai dalam 

kelompok atau organisasi. Apabila disiplin dapat dilaksanakan dengan 



 
 

 
 

baik serta tidak menunda waktu maka masalah kinerja tidak dibiarkan 

menjadi parah, dan kemungkinan masalah yang terjadi dapat diatasi secara 

tepat dan mudah”. 

 Dari penjelasan beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

disiplin kerja karyawan dapat mempengaruhi kinerja karyawan karena dengan 

adanya aturan mengenai disiplin kerja yang tinggi maka seorang karyawan akan 

melaksanakan tugas atau pekerjaannya dengan berdasarkan aturan-aturan yang 

berlaku sehingga kinerjapun akan meningkat dan memberi pengaruh yang baik 

untuk pencapaian tujuan perusahan. 

 

2.7 Penelitian Sebelumnya 

 Terdapat beberapa penelitian yang juga membahas mengenai disiplin 

kerja. Analisis penelitian terdahulu yang pernah dilakukan peneliti tersebut 

dipaparkan pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.1 

Contoh Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Metode Variabel 
Hasil & 

Kesimpulan 

1. Mahardika 

Wanto 

Pengaruh disiplin 

kerja, Lingkungan 

kerja, dan Kualitas 

kehidupan kerja 

terhadap Kinerja 

karyawan RSUD 

Dr. M. Ashari 

Pemalang 

 

(Jurnal Ichsan 

Gorontalo, Volume 

4 No.2 Hal 2397-

2413. Tahun 2009) 

(Journal 

Economia, Volume 

8 No.1 Hal 11-21. 

Tahun 2012) 

Deskriptif X1 = Disiplin 

kerja, 

Lingkungan 

kerja, dan 

Kualitas 

kehidupan 

kerja 

Y = Kinerja 

karyawan 

Disimpulkan 

terdapat pengaruh 

yang cukup kuat 

dari Disiplin 

kerja, Lingkungan 

kerja, dan 

Kualitas 

kehidupan kerja 

Terhadap Kinerja 

karyawan RSUD 

Dr. M. Ashari 

Pemalang, apabila 

ketiga variabel X 

rendah maka 

kinerja karyawan 

sebagai variabel 

Y akan menurun. 



 
 

 
 

(Jurnal Psikologi 

Industri dan 

Organisasi, 

Volume 1 No.02, 

Tahun 2012) 

2. Galih 

Aryo 

Nimpuno 

Pengaruh disiplin 

kerja dan Gaya 

kepemimpinan 

terhadap Kinerja 

karyawan UD. 

Pustaka Pelajar 

Yogyakarta 

 

(Jurnal disiplin 

kerja karyawan dan 

Budaya organisasi 

Terhadap kinerja di 

Divisi Radiologi 

RSUP Dokter 

Kariadi, Vol.2. Hal 

181-198, Tahun 

2006) 

(Jurnal Pengaruh 

Budaya organisasi, 

Motivasi, dan 

Komitmen 

Terhadap Kinerja 

karyawan Dosen 

UNISULA 

Semarang. Vol 7, 

No.2. Hal 241-256, 

Tahun 2006) 

Deskriptif X1 = Disiplin 

kerja, Gaya 

Kepemimpinan 

Y= Kinerja 

karyawan 

Terdapat 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan antara 

Disiplin kerja dan 

Gaya 

kepemimpinan 

terhadap Kinerja 

karyawan UD. 

Pustaka Pelajar 

Yogyakarta, 

kinerja karyawan 

yang tinggi dapat 

diperoleh dengan 

adanya norma-

norma yang adil 

dalam perusahaan 

dan pemimpin 

yang dapat 

memahami 

karyawannya 

dengan baik 

3. Yoga 

Arsyenda, 

Drs. 

Abidin 

Lating. 

MS 

Pengaruh Motivasi 

kerja dan Disiplin 

kerja terhadap 

Kinerja PNS (Studi 

kasus BAPPEDA 

Kota Malang) 

 

 

Deskriptif X1 = Motivasi 

kerja, Disiplin 

kerja 

Y= Kinerja 

karyawan 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa Motivasi 

dan Disiplin kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap Kinerja 

pegawai 



 
 

 
 

(Jurnal Pengaruh 

Disiplin kerja 

terhadap Kinerja 

karyawan Pabrik 

minyak kayu putih 

Purwodadi, Vol 1, 

No.1. Hal 323-331, 

Tahun 2012) 

BAPPEDA Kota 

Malang. 

4. Vine 

Silviana 

Pengaruh disiplin 

kerja terhadap 

kinerja karyawan 

pada dana pensiun 

Telkom Bandung 

 

(Jurnal pengaruh 

Disiplin kerja 

terhadap Kinerja 

karyawan, dalam 

jurnal Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia, Vol 2 

No.1. Hal 23-24, 

Tahun 2007) 

Deskriptif X1 = Disiplin 

kerja 

Y= Kinerja 

karyawan 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa disiplin 

kerja berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

dana pensiun 

Telkom Bandung. 

 

 Dari beberapa penelitian  mengenai topik yang berkaitan dengan disiplin 

kerja, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah dari objek penelitian serta variabel-variabel yang digunakan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Mahardika Wanto menggunakan variabel 

Disiplin kerja, Lingkungan kerja, dan Kualitas kehidupan kerja terhadap 

Kinerja karyawan 

 Penelitian yang dilakukan oleh Galih Aryo Nimpuno menggunakan variabel 

Disiplin kerja, Gaya kepemimpinan terhadap Kinerja karyawan 

 Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Arsyenda, Drs. Abidin Lating. MS 

menggunakan persamaan Disiplin kerja dan Kinerja karyawan. 

 Penelitian yang dilakukan Vine Silviana menggunakan persamaan Disiplin 

kerja dan Kinerja karyawan. 



 
 

 
 

2.8 Kerangka Pemikiran 

 Eksistensi dan kelangsungan hidup suatu perusahaan tidak terlepas dari 

sumber daya manusia yang merupakan faktor penggerak utama dalam 

operasionalisasi perusahaan tersebut. Dalam hal ini karyawan berperan aktif 

dalam menetapkan, mendukung, serta melaksanakan rencana, proses, sistem, dan 

penentu terwujudnya perusahaan yang telah ditetapkan. Bagaimanapun 

canggihnya teknologi yang dimiliki suatu perusahaan, tanpa sumber daya manusia 

tidak akan berarti apa-apa, karena hanya dengan sumber daya manusialah segala 

teknologi yang dimiliki perusahaan dapat dioperasikan dan berfungsi dengan 

efektif dan efisien. 

 Salah satu usaha yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan 

perusahaan adalah dengan memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal. 

Untuk memelihara dan meningkatkan disiplin yang baik adalah hal yang tidak 

mudah, dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu dalam 

pribadi seseorang maupun lingkungan sekitarnya. Untuk itu, diperlukan aturan 

dan sanksi yang dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan 

agar terciptanya tata tertib yang baik dalam lingkunga perusahaan. 

 Disiplin kerja adalah faktor yang dituntut oleh perusahaan sebagai 

kebutuhan dan konsekuensi seseorang dalam bekerja karena suatu kedisiplinan 

karyawan dapat mempengaruhi kinerja setiap individu. Disiplin kerja yang 

dimiliki karyawan dipengaruhi juga oleh faktor kepuasan kerja mereka, dimana 

semakin puas karyawan dalam pekerjaannya maka besar kemungkinan disiplin 

kerja karyawanpun semakin meningkat. 

 Saydam (2000:284) mengatakan bahwa : 

 “Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk memenuhi 

dan mentati segala norma-norma peraturan yang berlaku disekitarnya.” 

 Kedisiplinan harus ditegakan dalam suatu organisasi perusahaan karena 

tanpa adanya disiplin karyawan yang baik, sulit bagi perusahaan untuk 

mewujudkan tujuannya. Oleh karena itu kedisiplinan merupakan salah satu kunci 

keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 



 
 

 
 

 Selain itu, penegakan disiplin kerja diterapkan dalam setiap perusahaan 

adalah dengan maksud agar semua pegawai yang ada bersedia dan sukarela 

mematuhi dan mentaati segala peraturan yang berlaku dalam perusahaan tanpa 

paksaan. Peraturan dan norma-norma tersebut sangatlah diperlukan untuk 

memberi bimbingan dan penyuluhan serta memperbaiki pegawai yang melakukan 

pelanggaran agar mereka dapat menciptakan kedisiplinan kerja atau tata tertib 

yang baik dalam menjalankan tugas di perusahaan. 

 Untuk mengukur kedisiplinan kerja dalam perusahaan terdapat beberapa 

indikator seperti yang diungkapkan Hendry Simamora (2004:612) yaitu : 

a. Absensi 

b. Bahasa yang kurang sopan 

c. Sikap buruk dan tidak loyal 

d. Kecerobohan dan kelalaian 

e. Ketidakjujuran dan pencurian 

f. Mengabaikan perintah atasan 

g. Tingkat konflik 

h. Pelanggaran peraturan perusahaan 

i. Prestasi kerja yang buruk 

 Dengan adanya disiplin kerja yang optimal maka akan tercipta suatu 

kinerja yang baik sehingga tujuan perusahaan mudah tercapai. Kinerja menurut 

Hasibuan (2012;105) adalah suatu hasil yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. 

 R. D. Gulbro, Jackson Ville dan Mary Tucker dalam jurnalnya yang 

berjudul “Small Firm Performance : The Vallue of Disicpline” mengatakan bahwa 

perusahaan yang menerapkan disiplin pada karyawan menghasilkan keuntungan 

yang positif (positive benefit) yaitu meningkatkan moral, motivasi, kinerja 

karyawan, meningkatkan efisiensi karyawan, mengurangi turn over, absen, dan 

ketidak efisiensian kinerja karyawan. 



 
 

 
 

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat paradigma 

penelitian mengenai pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, seperti 

gambar di bawah ini : 

 Menurut Mangkunegara (2012;9) : 

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

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

 Dari pengertian kinerja karyawan diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah perpaduan antara kemampuan, usaha serta dapat dinilai dari hasil kerja 

karyawan tersebut sesuai dengan bidang pekerjaan dan tanggung jawab yang 

dibebankan oleh perusahaan. 

Tabel 2.2 

Paradigma Penelitian 

 Disiplin Kerja        Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hendry Simamora (2004:612)           Sumber : Hasibuan (2012:105) 

 

 1. Absensi 

2. Bahasa yang kurang 

sopan 

3. Sikap buruk dan tidak 

loyal 

4. Kecerobohan dan 

kelalaian 

5. Ketidakjujuran 

6. Mengabaikan perintah 

atasan 

7. Tingkat konflik 

8. Pelanggaran peraturan 

perusahaan 

9. Prestasi kerja yang 

buruk 

1. Kualitas kerja 

2. Kecakapan 

3. Pengalaman kerja 

4. Kesungguhan 

5. Kuantitas kerja 

6. Pengetahuan 

7. Tanggung jawab 

8. Kreativitas 

9. Kerjasama 

10. Insiatif 

11. Kualitas individu 


