
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 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 sebenarnya. Definisi manajemen menurut

para ahli sebagai berikut:

Menurut Hasibuan (2011:1) dalam buku manajemen sumber daya manusia

menyatakan bahwa:

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber

daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif untuk mencapai

suatu tujuan tertentu.”

Sedangkan menurut Komarudin (2011:9):

“Manajemen adalah ilmu dan seni pengaturan dalam pemanfaatan sumber

daya organisasi agar tujuan tercapai dengan efektif dan efisien.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah

suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengarahan, pengendalian, melalui

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

dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.



2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia memiliki arti penting sebagai salah satu

fungsi manajemen selain fungsi manajemen pemasaran, keuangan, dan produksi,

di mana manajemen sumber daya manusia meliputi usaha-usaha atau aktivitas-

aktivitas suatu organisasi dalam mengelola sumber daya manusia yang

dimilikinya secara umum dimulai dari proses pengadaan karyawan, penempatan,

pengelolaan, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja, hingga hubungan

industrial. Beberapa penulis mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian

sumber daya manusia sebagai berikut:

Menurut Rivai yang dikutip oleh Suwatno (2011:29) dalam bukunya

“Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis” menyatakan bahwa:

“Manajemen SDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum

yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengendalian.”

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2014:13):

“Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah kebijakan dan praktik

menentukan aspek “manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi

manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan

dan penilaian.”

Menurut Sofyandi (2013:6):

“Manajemen SDM didefinisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan

fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, leading, &

controlling, dalam setiap aktivitas atau fungsi operasional SDM mulai dari

proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang

meliputi promosi, demosi, dan transfer, penilaian kinerja, pemberian

kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang



ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari SDM organisasi

terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber

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

memelihara tenaga kerja yang kompeten sehingga tujuan organisasi dapat dicapai

dengan efektif dan efisien.

2.2.2 Fungsi Manajerial dan Operasional Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Flippo yang dikutip oleh Suwatno (2011:30) dalam bukunya

“Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis” fungsi manajemen

sumber daya manusia terbagi menjadi dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Manajerial

a. Perencanaan

Perencanaan adalah proses penentuan tindakan untuk mencapai tujuan.

Sebelum tujuan akhir perusahaan ditentukan, informasi, khususnya

informasi mengenai kepegawaian harus lengkap. Kelengkapan informasi

mengenai kepegawaian itu datangnya dari manajer kepegawaian. Fungsi

perencanaan manajemen kepegawaian terutama adalah membantu

pimpinan perusahaan untuk memberi informasi yang lengkap dan bentuk

nasihat atau saran-saran yang berkaitan dengan pegawai.

b. Pengorganisasian

Proses pengorganisasian ialah membentuk organisasi, kemudian

membaginya dalam unit-unit yang sesuai dengan fungsi-fungsi yang

telah ditentukan, dan dilengkapi dengan karyawan serta ditambah

fasilitas-fasilitas tertentu. Dalam pengorganisasian ini juga akan

ditemukan adanya fungsi-fungsi yang berbeda pada unit-unit organisasi

serta antara jabatan-jabatan yang ada, maka pimpinan tertinggi (top

manager) mengharapkan agar pimpinan kepegawaian dapat memberi

nasihat atau saran perusahaan secara keseluruhan.



c. Pengarahan

Pengarahan ialah memberi petunjuk dan mengajak para pegawai agar

mereka berkemauan secara sadar untuk melaksanakan pekerjaan sesuai

dengan yang telah ditentukan perusahaan. Pengarahan ini juga sering

disebut dengan istilah lain, misalnya penggerakkan (actuating), motivasi

(motivating), pemberian perintah (commanding). Jadi yang ditekankan

daam pengarahan ini adalah agar pegawai bekerja sukarela tanpa merasa

dirinya dipaksa dan mau bekerjasama dengan pegawai lainnya dalam

perusahaan.

d. Pengendalian

Pengendalian ialah melihat, mengamati dan menilai tindakan atau

pekerjaan pegawai, apakah mereka benar-benar melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan rencana. Pengendalian membandingkan hasil yang dicapai

pegawai dengan hasil atau target direncanakan. Kalau terjadi

penyimpangan dari rencana semula perlu diperbaiki dengan memberi

petunjuk-petunjuk kepada pegawai.

2. Fungsi Operasional

a. Pengadaan (Recruitment)

Fungsi operasional manajemen kepegawaian yang pertama adalah

memperoleh jumlah dan jenis pegawai yang tepat untuk mencapai tujuan

organisasi, fungsi ini terutama berkaitan dengan penentuan kebutuhan

pegawai dan penarikannya, seleksi, dan penempatannya. Penentuan

kebutuhan pegawai menyangkut mutu dan jumlah pegawai. Sedangkan

seleksi dan penempatan menyangkut masalah memilih dan menarik

pegawai, pembahasan formulir-formulir surat lamaran, mengadakan tes

psikologis dan wawancara, dan lain sebagainya.

b. Pengembangan (Development)

Sesudah pegawai diterima, kemudian pegawai perlu dibina dan

dikembangkan. Pengembangan ini dilakukan dengan tujuan untuk

meningkatkan keterampilan melalui latihan yang diperlukan untuk dapat

menjalankan pekerjaannya dengan baik. Kegiatan ini dianggap semakin



penting untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan, dan semakin

rumitnya tugas-tugas pekerjaan.

c. Kompensasi (Compensation)

Kompensasi adalah sebagai pemberian penghargaan kepada pegawai

sesuai dengan sumbangan mereka untuk mencapai tujuan organisasi.

Kompensasi ini biasanya diterima pegawai dalam bentuk uang yang

ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain selama sebulan.

d. Pengintegrasian (Integration)

Pengintegrasian adalah penyesuaian sikap-sikap, keinginan pegawai,

dengan keinginan perusahaan dan masyarakat. Dalam hal integrasi ini,

pegawai secara individu diminta mengubah kebiasaan dan sikap-sikap

lainnya selama ini yang kurang menguntungkan bagi perusahaan, agar

pegawai berniat dan mempunyai kemauan yang kuat mengubah

pandangannya, kebiasaan, sikap-sikap lain yang perlu disesuaikan

dengan keinginan serta tujuan perusahaan.

e. Pemeliharaan (Maintenance)

Pemeliharaan berarti berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan

kondisi yang telah ada. Apa yang sudah diterima dan pernah dinikmati

pegawai hendaknya tetap dipertahankan.

f. Pensiun (Separation)

Fungsi separation berhubungan dengan pegawai yang sudah lama

bekerja pada perusahaan. Fungsi utama manajemen kepegawaian adalah

menjamin pegawai-pegawai ini akan pensiun. Sewaktu pensiun pegawai

harus merasa aman. Biasanya perusahaan yang sudah berukuran besar

menyediakan dana bagi pegawai yang sudah pensiun. Dana pensiun ini

sumbernya dari potongan gaji pegawai yang bersangkutan pada waktu

masih aktif bekerja.

2.2.3 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Suatu organisasi dituntut untuk dapat mengambil keputusan sesuai dengan

tujuan mereka termasuk 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 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 organisasi sebagai

keseluruhan, bahkan juga kepentingan masyarakat lain.

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.

Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, digunakan terutama

untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan

pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. Disamping itu disiplin

bermanfaat mendidik pegawai untuk mematuhi dan menyenangi peraturan,

prosedur, maupun kebijakan yang ada sehingga dapat menghasilkan kinerja yang

baik.

Menurut Rivai (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.”

Menurut Hasibuan (2011:193):

“Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran

adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan

sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kesediaan adalah suatu sikap,



tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan

perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak.”

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa disiplin kerja merupakan

praktek secara nyata dari pegawai terhadap perangkat peraturan yang terdapat

dalam suatu organisasi. Dalam hal ini disiplin tidak hanya dalam bentuk ketaatan

saja, melainkan juga tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi, berdasarkan

pada hal tersebut diharapkan efektivitas pegawai akan meningkat dan bersikap

serta bertingkah laku disiplin. Dengan kata lain, pedisiplinan karyawan adalah

suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan,

sikap, dan perilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela

berusahan bekerja secara kooperatif dengan para karyawan yang lain serta

meningkatkan prestasi kerjanya.

2.3.2 Bentuk-bentuk Disiplin Kerja

Menurut Rivai (2011:825), terdapat empat bentuk disiplin kerja:

a. Disiplin Retributif (Retributive Discipline)

Disiplin retributif yaitu disiplin yang berusaha menghukum orang yang

berbuat salah.

b. Disiplin Korektif (Corrective Discipline)

Disiplin korektif yaitu disiplin yang berusaha membantu karyawan

mengoreksi perilakunya yang tidak tepat.

c. Perspektif hak-hak individu (Individual Rights Perspective)

Perspektif hak-hak individu yaitu disiplin yang berusaha melindungi hak-

hak dasar individu selama tindakan indisipliner.

d. Perspektif Utilitarian (Utilitarian Perspective)

Perspektif utilitarian adalah disiplin yang berfokus kepada penggunaan

disiplin hanya pada saat konsekuensi-konsekuensi tindakan disiplin

melebihi dampak-dampak negatifnya.



2.3.3 Indikator Disiplin Kerja

Menurut Hasibuan (2011:194) pada dasarnya banyak indikator yang

mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi. Diantaranya

sebagai berikut:

a. Tujuan dan Kemampuan

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan.

Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup

menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan

(pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan

kemampuan karyawan yang bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-

sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya.

b. Teladan Pimpinan

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan

karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para

bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik,

jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatannya. Dengan teladan pimpinan

yang baik, kedisiplinan bawahanpun akan ikut baik. Jika teladan pimpinan

kurang baik, para bawahannya pun akan kurang disiplin.

c. Balas Jasa

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan

karyawan karena balas jasa akan memberikan keputusan dan kecintaan

karyawan terhadap perusahaan/ pekerjaan, jika kecintaan karyawan semakin

baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula.

d. Keadilan

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego

dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta

diperlakukan sama dengan manusia lainnya.

e. Pengawasan Melekat (Waskat)

Waskat adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan

kedisiplinan karyawan perusahaan dengan waskat berarti atasan harus aktif

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



kerja bawahannya. Waskat lebih efektif merangsang kedisiplinan dan moral

kerja karyawan, karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan,

petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari atasannya.

f. Sanksi Hukuman

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan

karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan

semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap, dan

perilaku indipliner karyawan akan berkurang.

g. Ketegasan

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi

kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani tegas, bertindak

untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi

hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas

menerapkan hukuman bagi karyawan yang indisipliner akan disegani dan

diakui kepemimpinanannya oleh bawahannya.

h. Hubungan Kemanusiaan

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama karyawan ikut

menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Hubungan yang

bersifat vertikal maupun horizontal yang terdiri dari direct single

relationship, direct group relationship, dan cross relationship hendaknya

harmonis.

2.4 Kinerja

2.4.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan performance atau unjuk kerja. Kinerja dapat pula

diartikan sebagai prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja.

Kinerja tinggi yang dihasilkan oleh karyawan akan membantu perusahaan dalam

proses pencapaian tujuannya. Untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja,

berikut ini akan dikemukakan definisi-definisi mengenai kinerja menurut

beberapa ahli:



Menurut Mangkunegara (2011:67):

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

yang telah dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya

sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.”

Menurut Smith yang dikutip oleh Suwatno (2011:196) dalam bukunya

“Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis”:

“Performance is output derives from processes, human otherwise.” Artinya

kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan manusia.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil

kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan oleh karyawan. Kinerja

karyawan yang tinggi akan mempermudah perusahaan untuk mencapai tujuannya.

2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Mangkunegara (2011:67) terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi kinerja, yaitu:

a. Faktor Kemampuan

Secara psikologis, kemampuan karyawan terdiri dari kemampuan prestasi

(IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill), artinya, karyawan yang

memiliki IQ diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk

jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia

akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan.

b. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang karyawan dalam

menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan

diri karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Sikap mental

merupakan kondisi mental yang mendorong diri karyawan untuk berusaha

mencapai prestasi maksimal.



2.4.3 Tujuan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja mempunyai beberapa tujuan dan manfaat bagi perusahaan

dan karyawan yang dinilai. Menurut Werther yang dikutip oleh Suwatno

(2011:197) dalam bukunya “Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan

Bisnis”, tujuan penilaian kinerja adalah:

a. Performance Improvement

Memungkinkan karyawan dan manajer 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, transfer, dan demotion.

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 karier dan potensi karier yang dapat

dicapai.

f. Staffing Process Deficiencies

Mempengaruhi prosedur perekrutan karyawan

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 karyawan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti

keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya. Biasanya faktor ini



tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-

faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu departemen sumber

daya manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja

karyawan.

j. Feedback

Memberikan umpan balik bagi urusan kekaryawanan maupun bagi

karyawan itu sendiri.

2.4.4 Indikator Kinerja

Menurut Bernadin (2006:78) salah satu indikator yang dapat dijadikan

gambaran kinerja seorang karyawan dapat dinilai dari:

1. Kualitas Kerja

Kualitas kerja yaitu yang meliputi kesesuaian produksi kegiatan dengan

acuan ketentuan yang berlaku sebagai standar proses pelaksanaan kegiatan

maupun rencana organisasi.

2. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja yaitu meliputi jumlah produksi kegiatan yang dihasilkan.

3. Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan yaitu pemenuhan kesesuaian waktu

yang dibutuhkan atau diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Efektivitas

Tingkat penggunaan sumber daya manusia organisasi dimaksimalkan

dengan maksud menaikan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap

unit dalam penggunaan sumber daya.

5. Kemandirian

Tingkat dimana seorang karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa

minta bantuan bimbingan dari pengawas atau meminta turut campurnya

pengawas untuk menghindari hasil yang merugikan.



2.5 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian 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 dan

Kesimpulan

1. Risya Rahayu Pengaruh

Disiplin

Kerja

Terhadap

Kinerja

Karyawan

Pada PT.

Galamedia

Bandung

Perkasa

Deskriptif X =

Disiplin

Kerja

Y =

Kinerja

Hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa

variabel

disiplin kerja

berpengaruh

secara

signifikan

terhadap

variabel

kinerja

karyawan

pada PT

Galamedia

Bandung

Perkasa

2. Vine Silviana Pengaruh

Disiplin

Kerja

Terhadap

Kinerja

Karyawan

Deskriptif X =

Disiplin

Kerja

Y =

Kinerja

Hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa

variabel

disiplin kerja



Pada Dana

Pensiun

Telkom

Bandung

berpengaruh

positif

terhadap

variabel

kinerja

karyawan

pada Dana

Pensiun

Telkom

Bandung

3. Senja Annisa

Herdianikasary

Pengaruh

Disiplin

Kerja

Terhadap

Kinerja

Karyawan

pada Divisi

Pelayanan

Jasa Di PT.

Arpeni

Pratama

Ocean

Line, Tbk

Deskriptif X =

Disiplin

Kerja

Y =

Kinerja

Hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa

variabel

disiplin kerja

berpengaruh

positif

terhadap

kinerja

karyawan

pada Divisi

Pelayanan

jasa di PT.

Arpeni

Pratama

Ocean Line,

Tbk.

4. Elvi Lastriani Pengaruh

Disiplin

Deskriptif X =

Disiplin

Hasil

penelitian



Terhadap

Kinerja

Anggota

Pada

Satlantas

Polresta

Pekanbaru

Y =

Kinerja

menyatakan

bahwa

variabel

disiplin

memiliki

pengaruh

yang

signifikan

terhadap

variabel

kinerja pada

Satlantas

Polresta

Pekanbaru

5. Sugeng Sutrisno Pengaruh

Disiplin

Kerja dan

Motivasi

Kerja

Terhadap

Kinerja

Pegawai

Negeri

Sipil (Studi

di Kantor

Dinas

Sosial

Provinsi

Jawa

Tengah)

Deskriptif X1 =

Disiplin

Kerja

X2 =

Motivasi

Kerja

Y =

Kinerja

Hasil

penelitian

menyatakan

bahwa

variabel

disiplin kerja

dan variabel

motivasi

kerja

berpengaruh

positif dan

signifikan

terhadap

variabel

kinerja PNS

pada Kantor

Dinas Sosial



Provinsi

Jawa Tengah

2.6 Kerangka Pemikiran

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam suatu perusahaan

karena SDM mengelola kegiatan, menjalankan kegiatan, dan mengawasi kegiatan

perusahaan. Maka dari itu, karyawan harus memiliki tingkat disiplin kerja yang

tinggi. Untuk mencapai disiplin kerja karyawan yang tinggi, perusahaan harus

melakukan pembinaan disiplin kerja terhadap para karyawannya. Rivai

(2011:825) menyatakan 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 kesadaran dan

kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma

sosial yang berlaku.”

Indikator-indikator kedisiplinan menurut Hasibuan (2011:194) adalah

sebagai berikut:

a. Tujuan dan Kemampuan

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan.

Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup

menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan

(pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan

kemampuan karyawan yang bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-

sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya.

b. Teladan Pimpinan

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan

karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para

bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik,

jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatannya. Dengan teladan pimpinan

yang baik, kedisiplinan bawahanpun akan ikut baik. Jika teladan pimpinan

kurang baik, para bawahannya pun akan kurang disiplin.



c. Balas Jasa

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan

karyawan karena balas jasa akan memberikan keputusan dan kecintaan

karyawan terhadap perusahaan/ pekerjaan, jika kecintaan karyawan semakin

baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula.

d. Keadilan

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego

dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta

diperlakukan sama dengan manusia lainnya.

e. Pengawasan Melekat (Waskat)

Waskat adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan

kedisiplinan karyawan perusahaan dengan waskat berarti atasan harus aktif

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

kerja bawahannya. Waskat lebih efektif merangsang kedisiplinan dan moral

kerja karyawan, karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan,

petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari atasannya.

f. Sanksi Hukuman

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan

karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan

semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap, dan

perilaku indipliner karyawan akan berkurang.

g. Ketegasan

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi

kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani tegas, bertindak

untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi

hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas

menerapkan hukuman bagi karyawan yang indisipliner akan disegani dan

diakui kepemimpinanannya oleh bawahannya.

h. Hubungan Kemanusiaan

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama karyawan ikut

menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Hubungan yang



bersifat vertikal maupun horizontal yang terdiri dari direct single

relationship, direct group relationship, dan cross relationship hendaknya

harmonis.

Dengan ditetapkannya disiplin kerja di dalam lingkungan organisasi

maupun perusahaan, maka perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap para

karyawan kepada para atasannya untuk dapat bekerja sama dan membantu

perusahaan untuk mencapai tujuan.

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 tanggungjawab yang diberikan kepadanya.”

Selanjutnya Bernadin (2006:78) berpendapat bahwa terdapat beberapa

indikator yang berkaitan dengan kinerja, yaitu:

1. Kualitas Kerja

Kualitas kerja yaitu yang meliputi kesesuaian produksi kegiatan dengan

acuan ketentuan yang berlaku sebagai standar proses pelaksanaan kegiatan

maupun rencana organisasi.

2. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja yaitu meliputi jumlah produksi kegiatan yang dihasilkan.

3. Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan yaitu pemenuhan kesesuaian waktu

yang dibutuhkan atau diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Efektivitas

Tingkat penggunaan sumber daya manusia organisasi dimaksimalkan

dengan maksud menaikan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap

unit dalam penggunaan sumber daya.

5. Kemandirian

Tingkat dimana seorang karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa

minta bantuan bimbingan dari pengawas atau meminta turut campurnya

pengawas untuk menghindari hasil yang merugikan.



Keberhasilan suatu perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya

tergantung dari kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasikan unit-unit

kerja yang terdapat di dalam perusahaan. Untuk itu diperlukan kinerja yang tinggi

dari para karyawan sehingga karyawan dapat membantu perusahaan untuk

mencapai tujuannya.

Salah satu cara untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan adalah

dengan adanya disiplin kerja dari para karyawan. Disiplin kerja merupakan modal

utama yang mempengaruhi tingkat kinerja karyawan karena apabila seorang

karyawan tidak memiliki disiplin yang tinggi maka secara otomatis karyawan

tersebut akan memiliki kinerja yang rendah karena kontribusi untuk taat kepada

peraturan yang telah dibuat oleh perusahaan pun rendah.

Dengan demikian jelas bahwa disiplin kerja dapat berpengaruh terhadap

kinerja karyawan, oleh karena itu pemberian sanksi kepada karyawan yang

melanggar aturan pun harus dilakukan dengan dukungan dari perusahaan dan

karyawannya, sehingga karyawan dapat meningkatkan kinerjanya melalui disiplin

kerja yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menggambarkan kerangka

pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran

Disiplin Kerja

Variabel Bebas (X)

Indikator:
1. Tujuan dan kemampuan
2. Teladan pimpinan
3. Balas jasa
4. Keadilan
5. Pengawasan melekat
(waskat)
6. Sanksi hukuman
7. Ketegasan
8. Hubungan kemanusiaan

Sumber: Hasibuan
(2011:194)

Kinerja

Variabel Terikat (Y)

Indikator:
1. Kualitas Kerja
2. Kuantitas Kerja
3.Ketepatan Waktu
Penyelesaian Pekerjaan
4. Efektivitas
5.Kemandirian

Sumber: Bernadin
(2006:78)



2.7 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:84), hipotesis penelitian merupakan dugaan

sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian. Dikatakan seperti itu

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum

didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis menarik hipotesis

sebagai berikut:

“Terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat”


