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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.    Manajemen  

Aktivitas manajemen pada setiap organisasi atau perusahaan umumnya 

berkaitan dengan usaha mengembangkan potensial dan memimpin suatu tim dan 

kelompok orang dalam satu kesatuan, dengan memanfaatkan sumber daya yang 

ada untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya (pre determine objective).  

Definisi manajemen selalu mengalami perkembangan, sehingga dalam 

perkembangannya manamejen selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

sejalan dengan pertumbuhan manajemen itu sendiri. Di bawah ini akan 

dikemukakan beberapa definisi dari manajemen. 

Stoner dalam Handoko (2009:3), menyatakan : 

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengawasan usaha-usaha dari para anggota organisasi dan penggunaan 

sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang 

ditetapkan”. 

 

   Manullang (2009:10), yaitu : 

 “Seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan terlebih dahulu “. 

 

Berdasarkan definisi di atas maka akan tampak bahwa mendapatkan tiga 

hal yang penting terkandung pada pengertian manajemen, yaitu sebagai berikut. 

 

 

http://www.sarjanaku.com/2010/01/makalah-komunikasi-dalam-manajemen.html
http://www.sarjanaku.com/2011/01/makalah-manajemen-kewirausahaan.html
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1. Adanya tujuan yang ingin dicapai. 

2. Tujuan dicapai dengan mempergunakan kegiatan orang-orang lain. 

3. Kegiatan-kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi. 

Hasibuan (2011:1) mengemukakan bahwa manajemen merupakan alat 

untuk mencapai tujuan yang dinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Melalui manajemen, 

daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. 

Unsur-unsur mananajemen dapat dikolompokkan ke dalam 6M yang meliputi hal 

berikut. 

1. Man (manusia) 

Sarana penting atau sarana utama bagi setiap manajer untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah man atau manusia. 

Tanpa adanya manusia, manajer tidak akan mungkin dapat mencapai 

tujuannya. Harus diingat bahwa manajer ialah orang yang mencapai hasil 

melalui kegiatan orang-orang lain. Kualitas sumber daya manusia (SDM) 

besar pengaruhnya dalam proses manajemen. 

2. Money (uang) 

Untuk melakukan kegiatan aktivitas usaha, diperlukan uang, untuk 

membayar upah atau gaji, membeli bahan-bahan, dan peralatan. Uang  

sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa, agar tujuan 

yang ingin dicapai bila dinilai dengan uang, lebih besar dari uang yang 

digunakan agar keuangan suatu usaha dapat dikelola dengan cermat. 

3. Materials (bahan-bahan) 

Bahan-bahan sangat diperlukan untuk menunjang suatu usaha. Bahan-

bahan atau material sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses 

produksi, sebab merupakan faktor pendukung utama dalam produksi atau 

aktivitas lainnya. Bahan-bahan tersebut meliputi bahan baku, bahan 

pembantu, dan bahan lain sebagai penunjang. 

4. Manchines (mesin) 

Penggunaan mesin sangat berguna untuk mesin-mesin sangat penting 

dalam proses pelaksaan kegiatan perusahaan. Manusia bukan lagi sebagai 

pembantu mesin sebagaimana yang terjadi pada masa lalu (seebelum 

revolusi industri) melaikan mesin sebagai pembantu bagi manusia. 

5. Methods (cara) 
Untuk melakukan kegiatan-kegiatan agar berdaya guna dan berhasil guna, 

maka manusia dihadapkan pada berbagai alternatif metode atau cara 
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melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, metode atau cara dianggap pula 

sebagai sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan. 

6. Markets (pasar) 

Bagi badan yang bergerak dibidang industri atau perdagangan, pasar 

merupakan sarana penting dalam manajemen. Tanpa adanya pasar bagi 

hasil produksi (output), jelas tujuan perusahaan industri  tidak mungkin 

tercapai. Salah satu masalah pokok bagi suatu perusahaan industri adalah 

harus dapat mempertahankan pasar yang sudah ada, dan apabila mungkin 

berusaha untuk mencapai pasar baru bagi hasil produksinya. 

 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah bagian dari fungsi 

manajemen. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen 

yang lebih fokus kepada peranan pengaturan manusia dalam mewujudkan tujuan 

organisasi atau perusahaan. 

2.1.1   Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Tujuan utama manajemen sumber daya manusia yaitu untuk 

pendayagunaan, pengembangan, penelitian mengenai sumber daya manusia dan 

sumber daya lainnya yang dimiliki oleh suatu organisasi agar dapat dikelola 

secara efektif. Pada dasarmya, manajemen adalah upaya mengatur sumber daya 

untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sebagai proses untuk 

mencapainya diperlukan perencanaan yang matang, perencaan yang konsisten, 

dan pengendalian yang berkelanjutan agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan 

efektif dan efisien. 

Definisi manajemen sumber daya manusia menurut Yani (2011:3), adalah: 

“Suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, 

pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainya untuk dapat menunjang 

aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.” 
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Definisi manajemen sumber daya manusia menurut Handoko (2009:4) 

bahwa : 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah kegiatan atau proses 

penarikan, seleksi, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia 

untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi”. 

 

Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Veitzal Rivai 

(2011:1) bahwa : 

“Manajemen Sumber Daya Manusia salah satu bidang dari manajemen 

umum yang meliputi segi-segi perencaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan pengendalian”. 

 

Pendapat lain mengenai definisi manajemen sumber daya manusia 

Mangkunegara (2011:2) mengemukakan bahwa : 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah merupakan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan 

terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahaan tenaga kerja dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi”. 

 

Bedasarkan beberapa pendapat di atas, penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni yang 

didalamnya terkandumg fungsi-fungsi manajerial dan operasional yang ditujukan 

agar manajemen sumber daya manusia dapat dimanfaatkan seefektif mungkin dan 

efisien untuk mencapai sasaran serta tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 
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2.1.2     Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Terdapat enam fungsi operatif manajemen sumber daya manusia 

(Mangkunegara, 2011 : 2), yaitu sebagai berikut. 

1. Pengadaan tenaga kerja terdiri dari: 

a. Perencanaan sumber daya manusia 

b. Analisis jabatan 

c. Penarikan pegawai 

d. Penempatan kerja 

e. Orientasi kerja 

2. Pengembangan tenaga keerja mencakup: 

a. Pendidikan dan pelatihaan 

b. Pengembangan ( karier ) 

c. Penilain prestasi kerja 

3. Pemberian balas jasa mencakup: 

a. Balas jasa langsung terdiri dari: 

1. Gaji atau upah 

2. Insentif 

b. Balas jasa tak langsung terdiri dari: 

1. Keuntungan 

2. Pelayanan atau kesejahteraan ( services ) 

4. Integrasi mencakup: 

a. Kebutuhan karyawan 

b. Motivasi kerja 
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c. Kepuasan kerja 

d. Disiplin kerja 

e. Partisipasi kerja 

5. Pemeliharaan tenaga kerja mencakup: 

a. Komunikasi kerja 

b. Kesehatan dan keselamatan kerja 

c. Pengendalian konflik kerja 

d. Konseling kerja 

6. Pemisahaan tenaga kerja mencakup: 

Pemberhentian karyawan 

 

2.2       Disiplin kerja 

Disiplin kerja merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting karena 

semakin baik disiplin kerja pegawai. Tanpa disiplin kerja pegawai yang baik, sulit 

bagi perusahaan untuk mencapai tujuan yang optimal. Disiplin kerja yang baik 

mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas 

pekerjaannya, hal ini mendorong gairah dan semangat kerja, serta terwujudnya 

tujuan perusahaan, pegawai, dan masyarakat. Kedisiplinan diartikan jika seorang 

pegawai selalu datang dan pulang kerja tepat pada waktu yang sudah ditentukan 

oleh perusahaan, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 
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2.2.1   Pengertian Disiplin Kerja 

Beberapa ahli mencoba mengemukakan beberapa pengertian mengenai 

disiplin kerja, diantaranya Davis dalam Mangkunegara (2011:129) memberikan 

pengertian disiplin kerja adalah sebagai berikut : 

”Tindakan manajemen untuk memberikan semangat kepada pelaksanaan 

standar organisasi, ini adalah pelatihan yang mengarah pada upaya 

membenarkan dan melibatkan pengetahuan-pengetahuan sikap dan 

perilaku pegawai sehingga ada kemauan pada diri pegawai untuk menuju 

pada kerjasama dan prestasi yang lebih baik”. 

 

Rivai (2011:825) menyatatakn bahwa : 

”Disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan para manager untuk 

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah 

suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan 

kesediaan seorang dalam memenuhi segala peraturan perusahaan.” 

 

Sutrisno (2011:86) bahwa :”Disiplin adalah sikap kesediaan dan 

kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang 

berlaku di sekitarnya.” 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja 

merupakan kesadaran dan kesediaan pegawai yang menaati dan memperteguh 

pedoman-pedoman serta norma-norma sosial yang berlaku dalam organisasi. 

2.2.2 Jenis Disiplin Kerja 

Ada dua bentuk disiplin kerja, yaitu disiplin preventif dan disiplin korektif 

menurut Mangkunegara (2011:129). 

a. Disiplin Preventif 

Disiplin Preventif adalah suatu upaya untuk menggerakan pegawai 

mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah 
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digariskan oleh perusahaan. Tujuan dasarnya adalah untuk 

menggerakan pegawai berdisiplin diri. Dengan cara preventif, 

pegawai dapat memelihara dirinya terhadap peraturan-peraturan 

perusahaan. Disiplin perventif merupakan suatu system yang 

berhubungan dengan kebutuhan kerja untuk semua bagian system 

yang ada dalam organisasi. Jika sistem organisasi baik, maka 

diharapkan akan lebih mudah menegakkan disiplin kerja. 

b. Disiplin Korektif 

Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakan pegawai dalam 

menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi 

peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Pada 

disiplin korektif, pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan 

sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian 

sanksi adalah untuk memperbaiki karyawan yang melanggar, 

memelihara peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran 

kepada pelanggar. 

 

2.2.3    Pendekatan Disiplin Kerja 

Terdapat tiga pendekatan disiplin kerja menurut Mangkunegara, 

(2011:130), diantaranya yaitu: 

a. Pendekatan Disiplin Modern 

1) Pendekatan disiplin modern yaitu mempertemukan sejumlah 

keperluan atau kebutuhan baru diluar hukuman. 
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2) Disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan bentuk 

hukuman secara fisik. 

3) Melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses 

hokum yang berlaku. 

4) Keputusan-keputusan yang semaunya terhadap kesalahan atau 

prasangka harus diperbaiki dengan mengadakan proses 

penyuluhan dengan mendapatkan fakta-faktanya. 

5) Melakukan proses terhadap keputusan yang berat sebelah pihak 

terhadap kasus disiplin. 

b. Pendekatan Disiplin dengan Tradisi 

1) Pendekatan disiplin dengan tradisi, yaitu pendekatan disiplin 

dengan cara memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi. 

2) Disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan, dan tidak pernah 

ada peninjaun kembali bila telah diputuskan. 

3) Disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran, pelaksanaannya 

harus disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. 

4) Pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran kepada 

pelanggar maupun kepada pegawai lainnya. 

5) Peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman yang 

lebih keras. 

6) Pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggar kedua 

kalinya harus diberi hukuman yang lebih berat 
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c. Pendekatan Disiplin Bertujuan 

1) Pendekatan disiplin bertujuan berasumsi bahwa: 

2) Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua 

pegawai. 

3) Disiplin bukanlah merupakan suatu hukuman, tetapi merupakan 

pembentukan perilaku. 

4) Disiplin ditujukan untuk perubahan perilaku yang lebih baik. 

5) Disiplin pegawai bertujuan agar pegawai bertanggung jawab 

terhadap perbuatannya. 

 

2.2.4     Indikator Disiplin Kerja 

Menurut Sutrisno (2011:94) adalah sebagai berikut : 

1. Taat terhadap aturan waktu 

Dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang, dan jam istirahat yang tepat waktu 

sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. 

2. Taat terhadap peraturan perusahaan 

Peraturan dasar tentang cara berpakaian, dan bertingkah laku dalam 

pekerjaan. 

3. Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan –pekerjaan sesuai dengan 

jabatan, tugas dan tanggung jawab serta cara berhubungan dengan unit kerja 

lain. 
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4. Taat terhadap peraturan lainnya di perusahaan 

Aturan tentang apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pegawai dalam 

perusahaan. 

 

 

2.3 .   Kinerja Karyawan 

Setiap perusahaan menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Setiap organisasi atau lembaga 

tersebut terdiri dari elemen para pelaku/pegawai yang memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara sendiri-sendiri maupun 

berkelompok dengan tujuan untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan 

pencapaian tujuan yang akan dicapai.  

Karyawan yang terdapat dalam lembaga sangat mempengaruhi kinerja 

lembaga, hal ini dikarenakan para pegawai tersebut merupakan penggerak utama 

bagi setiap kegiatan yang ada dan sangat berperan aktif dalam upaya mencapai 

tujuannya. Dengan kata lain tercapainya tujuan sebuah lembaga hanya 

dimungkinkan karena upaya para pegawai sebagai pelaku yang terdapat pada 

lembaga tersebut.  

2.3.1  Pengertian Kinerja Karyawan 

Membahas mengenai masalah kinerja tentu tidak terlepas dari proses, hasil 

dan daya guna. Dalam hal ini kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sehubungan 
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dengan hal tersebut, untuk mengkaji kinerja tidak lepas dari beberapa teori yang 

berhubungan dengan kinerja sebagaimana diuraikan berikut ini. 

Menurut Rue dan Byars yang disunting Hamid dan Malian (2010:45) 

mengemukakan bahwa : 

“Kinerja dapat didefinisikan sebagai pencapaian hasil atau ”the degree of 

accomplishment” tingkat pencapaian organisasi. Selanjutnya, hasil kerja 

seseorang dapat dinilai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga 

akan dapat diketahui sejauhmana tingkat kinerjanya dengan 

membandingkan antara hasil yang dicapai dengan standar yang ada.” 

 

Sedarmayanti (2011:195) menyatakan bahwa : 

“Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui 

apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya secara 

keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja (apa yang harus 

dicapai seseorang) dan kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya).”  

 

Mangkunegara (2011:67) menyatakan bahwa: 

 

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

karyawan/pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya”. 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan suatu prestasi kerja atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas 

yang telah dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan 

tanggung jawab dalam pekerjaannya : 

 

2.3.2   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 

 Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan 

(ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal ini sesuai dengan pendapat Keith 

Davis yang di kutip oleh Mangkunegara (2011:67) yang merumuskan bahwa : 

 Human performance   =   Ability  + motivation 

 Motivation                   =   Attitude + Situation 
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 Ability                          =   Knowledge + skill 

 Keterangan : 

a. Faktor kemampuan 

  Secara psikologi kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) 

dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya pimpinan dan karyawanyang 

memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-102) apalagi IQ superior, very superior, 

gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan 

terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah 

mencapai kinerja maksimal. 

 b. Faktor Motivasi ( Motivation) 

  Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan terhadap 

situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif 

(pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukan motivasi kerja tinggi dan 

sebaliknya jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan 

menunjukan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup 

antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola 

kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. 

 
2.3.3   Pengukuran Kinerja 

Tercapainya tujuan lembaga merupakan salah satu wujud dari keberhasilan 

sebuah lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tetapi keberhasilan 

tersebut tidak dapat dilihat begitu saja, diperlukan penilaian terhadap kinerja 

lembaga tersebut. Penilaian terhadap kinerja juga sering disebut dengan 

pengukuran kinerja, dimana pengukuran tersebut dilakukan dengan menggunakan 



20 
 

 
 

variabel-variabel yang bergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang 

membentuk kinerja tersebut.  

Keban (1995) dalam Pernama (2010:14), mengatakan: 

“bahwa cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat menentukan 

apakah suatu lembaga publik dapat dikatakan berhasil atau tidak berhasil 

kinerjanya. Lebih lanjut Keban menjelaskan bahwa ketepatan pengukuran 

seperti cara atau metode pengumpulan data untuk mengukur kinerja juga 

sangat menentukan penilaian akhir kinerja.”  

 

Definisi pengukuran kinerja juga telah dikemukan oleh beberapa ahli 

seperti Mahmudi (2009:7) yang mengatakan bahwa : 

“Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian pekerjaan terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi 

mengenai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang 

dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kerja kegiatan 

dengan target dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan” 

 

Definisi-definisi pengukuran kinerja yang telah dikemukakan tersebut 

menggambarkan dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan pengukuran kinerja 

yaitu sebuah proses kegiatan penilaian terhadap kinerja dengan variabel tertentu 

yang sesuai dengan faktor-faktor yang membentuk kinerja tersebut untuk melihat 

apakah tujuan dari lembaga tersebut telah tercapai dengan baik atau belum. 

Tentunya pegawai sebagai pelaku utama dalam menjalankan kegiatan lembaga 

tersebut perlu juga dilakukan penilaian terhadap kinerjanya. Hal ini sejalan 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Dharma (2010:15), bahwa 

penilaian/pengukuran kinerja pegawai merupakan suatu kegiatan yang amat 

penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan pegawai dalam 

menunjang keberhasilan lembaga dalam mencapai misi sebuah lembaga. Lebih 
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lanjut Dharma (2010:15) mengatakan bahwa pengukuran kinerja pegawai 

bertujuan:  

1) Pengembangan, yaitu sebuah manfaat yang dapat digunakan untuk 

menentukan siapa saja pegawai yang perlu ditraining dan dapat pula 

membantu mengevaluasi hasiltraining. Selain itu juga dapat membantu 

pelaksanaan conseling antara atasan dan bawahan sehingga dapat 

dicapai usaha-usaha pemecahan masalah yang dihadapi pegawai.  

2) Pemberian reward, yaitu dapat digunakan untuk memotivasi pegawai, 

mengembangkan inisiatif, rasa tanggungjawab sehingga akan 

mendorong mereka untuk meningkatkan kinerjanya. 

3) Perencanaan sumber daya manusia yang dapat bermanfaat bagi 

pengembangan keahlian dan ketrampilan serta perencanaan sumber 

daya manusia. 

4) Kompensasi yang dapat bermanfaat untuk memberikan informasi yang 

digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai 

yang tinggi atau yang rendah dan bagaimana prinsip pemberian 

kompensasi yang adil. 

5) Komunikasi, dimana evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja pegawai 

merupakan dasar untuk komunikasi berkelanjutan antar atasan dan 

bawahan menyangkut kinerja pegawai.” 

Bernardin & Russel dalam Rahayu (2012:240) mengatakan bahwa 

pengukuran kinerja pegawai merupakan upaya sistimatis untuk membandingkan 

apa yang dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yang ada, dengan tujuan 
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untuk mendorong kinerja seseorang agar dapat berada di atas rata-rata. Lebih 

lanjut Bernardin & Russel dalam Rahayu (2012:240) menyebutkan adanya 6 

kriteria primer untuk mengukur kinerja, yaitu:  

a) Kualitas kerja : merupakan tingkat sejauhmana hasil pelaksanaan  

kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang 

diharapkan  

b) Kuantitas kerja : merupakan jumlah yang dihasilkan, jumlah, rupiah, 

jumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan. 

c) Waktu yang dibutuhkan : merupakan tingkat sejauhmana suatu kegiatan 

diselesaikan pada waktu yang dikehendaki dengan memperlihatkan 

koordinasi output orang lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan 

yang lain.  

d) Efektivitas sumber daya : merupakan tingkat sejauhmana penggunaan 

sumber daya organisasi di maksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi, 

atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber daya. 

e) Kebutuhan terhadap pengawasan : merupakan tingkat sejauhmana 

seorang pekerja dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa 

memerlukan pengawasan seorang supervisor untuk mencegah tindakan 

yang kurang diinginkan. 

f) Dampak kepribadian : merupakan tingkat sejauhmana karyawan 

memelihara harga diri, niat baik dan kerja sama diantara rekan kerja 

dan bawahan. 
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2.3.4 Indikator kinerja 

 Menurut Mangkunegara (2011:67), kinerja karyawan dapat dinilai dari: 

1. Kualitas kerja 

Menunjukan kerapihan, ketelitian, keterkaitan hasil kerja dengan tidak 

mengabaikan volume pekerjaan. Adanya kualitas kerja yang baik dapat 

menghindari tingkat kesalahan dalam penyelesaian suatu pekerjaan yang 

dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. 

2. Kuatitas kerja 

Menunjukan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam 

satu waktu sehingga efisiendi dan efektivitas sesusai dengan tujuan 

perusahaan. 

3. Tanggung jawab 

Menunjukan seberapa besar karyawan dalam menerima dan 

melaksanakan pekerjaannya, memepertanggung jawabkan hasil kerja 

serat sarana dan prasarana yang digunakan dan perilaku kerjanya setiap 

hari. 

4. Kerja sama 

Kesediaan karyawan untuk berpartisipasidengan karyawan yang lain 

secara vertikal dan horizontal baik didalam maupun diuar pekerjaan 

sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik. 

5. Adanya inisiatif dari dalam diri anggota organisasi untuk melakukan 

pekerjaan serta mengatasi masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu 
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perintah dari atasan atau menunjukan tanggung jawab dalam pekerjaan 

yang sudah kewaiban seorang pegawai. 

 

2.4   Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Disiplin kerja merupakan faktor yang dituntut oleh perusahaan sebagai 

kebutuhan dan konsekuensi seseorang dalam bekerja, bila kepuasan kerja 

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

yang dipengaruhi karyawan oleh faktor kepuasan kerja mereka, dimana semakin 

puas karyawan dalam pekerjaanya maka disiplin kerja karyawan itu semakin 

meningkat. Kedisiplinan para karyawan akan meningkat apabila kebutuhanya 

dapat terpenuhi yang pada akhirnya akan mendorong karyawan tersebut lebih giat 

bekerja untuk lebih baik dapat memberikan kontribusinya secara optimal terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan. 

Sutrisno (2011:96) menyatakan bahwa: semakin baik disiplin kerja 

seorang pegawai/karyawan, maka semakin tinggi hasil kerja (kinerja) yang akan 

dicapai. Pendapat ini didukung oleh pernyataan dari Siagian (2009) yang 

menyebutkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

kompensasi, pelatihan karyawan, lingkungan kerja, budaya kerja, kepemimpinan, 

motivasi, disiplin, kepuasan kerja. 
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2.5       Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian mengenai disiplin kerja. Analisis penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan peneliti tersebut dipaparkan pada tabel dibawah 

ini : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian  Judul  

Penelitian 

Variabel 

Penelitian  

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Willy aditia  

(2013) 

Pengaruh 

Disiplin Kerja 

Terhadap 

Prestasi Kerja 

Karyawan Pada 

Cabang Dinas 

Pendapatan 

Provinsi Wilayah 

Kabupaten 

Bandung Barat  

X=Disiplin 

Y=Prestasi 

Deskriptif Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

variable disiplin kerja 

berpengaruh positif 

terhadap prestasi 

kerja karyawan  

2 Dewi 

Lestari  

(2014) 

Pengaruh 

Motivasi dan 

Disiplin Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan Badan 

Penyelenggara 

Jaminan Sosial 

(BPJS) 

Kesehatan 

Regional V 

Bandung 

X1=Motivasi 

X2=Disiplin 

Y=Kinerja  

Deskriptif  Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

terdapat variable 

motivasi, disiplin 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan 

pada BPJS Kesehatan 

Regional V Bandung 

3 Nina 

Liestiani 

Noorjanah 

(2010) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

terhadap Disiplin 

kerja pegawai 

pada Dinas 

Pertanian Lebak 

Banten 

X=Gaya 

Kepemimpinan 

Y=Disiplin 

Deskriptif Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

variable gaya 

kepemimpinan 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

disiplin kerja pegawai 

karena nilai rata-rata 

dari keseluruhan 

pernyataan adalah 
sebesar 3,91 yang 

berada pada interval 

3,40 4,19. 
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4  Desi Afiani 

(2013) 

Pengaruh 

Pemberian 

Motivasi 

Terhadap 

Disiplin Kerja 

Karyawan di 

CV. Bumi 

Persada 

X=Motivasi 

Y=Disiplin 

Deskriptif the authors conclude 

that there is a 

positive correlation 

between the variables 

X to variable Y, is 

equal to (+) 0.723 

indicates a positive 

sign if the proper 

motivation will 

increase employee 

discipline 

5 Yudi 

Leontomi 

(2014) 

Pengaruh 

Budaya 

Organisasi 

terhadap Kinerja 

Karyawan di PT 

Nura Citra 

Utama Kantor 

Operasional 

Evakuas Cirebon 

X=Budaya 

Organisasi 

Y=Kinerja  

Deskriptif Of research results, 

organizational 

culture can be said to 

be good because the 

average value of the 

whole question of the 

respondent's 

organizational 

culture is of 3,76. 

While the 

respondent's 

statement of the 

employee's 

performance can be 

said to be good 

because the average 

value of the entire 

question respondents 

on performance of 

employees is 

amounted to 3.70. 

From the results of 

research conducted 

can be seen of the 

correlation 

coefficient (rs) Rank 

Spearman shows 

relationship of 

organizational 

culture with the 

performance levels of 

employees in a 
relationship are of 

0.516. 
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2.6     Kerangka Pemikiran  

Meningkatnya kualitas Sumberdaya manusia akan termanifestasikan 

dalam Kinerja SDM dalam melaksanakan tugas dan peran yang diembannya 

sesuai dengan tuntutan perusahaan, oleh karena itu upaya mengelola dan 

mengembangkan kinerja individu dalam perusahaan menjadi hal yang sangat 

penting dalam membangun dan mengembangkan kemampuan perusahaan untuk 

dapat berperan optimal dalam era pesaingan yang sangat ketat. 

Selama ini usaha peningkatan kinerja karyawan lebih banyak dilakukan 

melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, padahal untuk meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan terebut perlu dilakukan latihan atau training yang 

memerlukan adanya pengorbanan dana (biaya) dan waktu yang tidak sedikit.  

Sebagai gambaran apabila suatu perusahaan hanya memperhatikan tentang 

pendidikan, keahlian dan teknologi tanpa memikirkan kinerja karyawan, maka 

pendidikan, keahlian dan teknologi yang tinggi sekalipun tidak akan 

menghasilkan produktivitas karyawan yang maksimal bila yang bersangkutan 

tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Oleh karena dalam upaya 

meningkatkan kinerja karyawan, maka optimalisasi sumber penggerak kinerja 

karyawan dapat dijadikan sebagai input dalam mendorong pencapaian 

produktivitas. Mangkunegara (2011:67) menyatakan kinerja karyawan adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

karyawan/pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya.  
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Menurut Mangkunegara (2011:67), kinerja karyawan dapat dinilai dari: 

6. Kualitas kerja 

Menunjukan kerapihan, ketelitian, keterkaitan hasil kerja dengan tidak 

mengabaikan volume pekerjaan. Adanya kualitas kerja yang baik dapat 

menghindari tingkat kesalahan dalam penyelesaian suatu pekerjaan yang 

dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. 

7. Kuatitas kerja 

Menunjukan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam 

satu waktu sehingga efisiendi dan efektivitas sesusai dengan tujuan 

perusahaan. 

8. Tanggung jawab 

Menunjukan seberapa besar karyawan dalam menerima dan 

melaksanakan pekerjaannya, memepertanggung jawabkan hasil kerja 

serat sarana dan prasarana yang digunakan dan perilaku kerjanya setiap 

hari. 

9. Kerja sama 

Kesediaan karyawan untuk berpartisipasidengan karyawan yang lain 

secara vertikal dan horizontal baik didalam maupun diuar pekerjaan 

sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik. 

10. Inisiatif 

Adanya inisiatif dari dalam diri anggota organisasi untuk melakukan 

pekerjaan serta mengatasi masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu 
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perintah dari atasan atau menunjukan tanggung jawab dalam pekerjaan 

yang sudah kewajiban seorang pegawai. 

 Menurut Danim (2009:15), banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan, seperti diantaranya adalah faktor disiplin. Sutrisno (2011:86) 

menyatakan disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk 

mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang berlaku di 

sekitarnya.Menurut Sutrisno (2011:94) disiplin kerja karyawan dapat dilihat dari 

indicator sebagai berikut : 

5. Taat terhadap aturan waktu 

Dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang, dan jam istirahat yang tepat waktu 

sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. 

6. Taat terhadap peraturan perusahaan 

Peraturan dasar tentang cara berpakaian, dan bertingkah laku dalam 

pekerjaan. 

7. Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan –pekerjaan sesuai dengan 

jabatan, tugas dan tanggung jawab serta cara berhubungan dengan unit kerja 

lain. 

8. Taat terhadap peraturan lainnya di perusahaan 

Aturan tentang apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pegawai dalam 

perusahaan. 

Sutrisno (2011:96) menyatakan bahwa: semakin baik disiplin kerja 

seorang pegawai/karyawan, maka semakin tinggi hasil kerja (kinerja) yang akan 

dicapai. Kinerja yang tinggi adalah fungsi dan interaksi antara disiplin kerja, 
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kompetensi, dan peluang sumber daya pendukung dapat memberikan kebutuhan 

karyawan. Demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja karyawan yang 

ditimbulkan oleh terpenuhinya kebutuhan mereka, selain dari kesadaran pada 

karyawan itu sendiri. 

 Dinamika hubungan antara disiplin kerja terhadap kinerja kerja karyawan 

di atas dapat dinyatakan dalam gambar sebagai berikut 

Gambar 1.1 

Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

  

 

 

Kinerja Karyawan 

1. Kualitas kerja 
2. Kuantitas kerja 
3. Tanggung jawab 
4. Kerja sama 
5. Inisiatif 

Mangkunegara (2011:67) 

 

Disiplin Kerja  

1. Taat terhadap aturan 
waktu 

2. Taat Terhadap 
perusahaan 

3. Taat perilaku dalam 
perusahaan 

4. Taat perilaku lainnya 

Edy Sutrisno (2011:91) 

 


