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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Manajemen 

 Manajemen secara umum sering disebut sebagai suatu proses untuk 

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung pengertian 

bahwa manajemen merupakan suatu ilmu dan seni yang menjelaskan bagaimana 

cara mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk 

melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan. 

Hasibuan (2011:2) menyatakan bahwa : 

“Manajemen adalah  ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan  sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan tertentu”. 

 Menurut Terry dan Leslie dalam Badrudin (2014:4) menyatakan bahwa : 

“Manajemen sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-

tujuan organisasional atau  maksud-maksud  yang nyata”. 

 Kemudian menurut Terry dalam Amirullah (2015:2) menyatakan bahwa: 

“Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-

tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan  pengendalian 

yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang 

telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya”. 
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 Dari definisi tersebut dapat ditetapkan manajemen adalah pemanfaatan 

sumber daya yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan melalui 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. 

2.1.1 Fungsi-fungsi Manajemen 

 Manajemen sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan sebagai 

alat untuk mencapai tujuan tertentu, menurut Terry dalam Amirullah (2015:3)  

terdapat empat fungsi manajemen, yaitu : 

1. Perencanaan (Planning) 

Dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan 

dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan 

segala kebutuhan, menghitung matang-matang apa saja yang menjadi 

kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan untuk mencapai 

tujuan. 

2. Pengorganisasian (Organization) 

Mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut 

kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. 

3. Penggerakan (Actuating) 

Menggerakan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja 

masing-masing serta menggerakan seluruh sumber daya yang ada dalam 

organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan 

sesuai rencana. 
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4. Pengendalian (Controlling) 

Mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan 

rencana atau belum, serta mengawasi sumber daya dalam organisasi agar 

bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari 

rencana. 

Berikut adalah fungsi-fungsi manajemen menurut Henry Fayol 

(2010:179) : 

1. Fungsi Perencanaan 

Meliputi tugas-tugas menyusun rencana kegiatan kedepan dari suatu 

organisasi, yang meliputi rencana jangka panjang, menengah, pendek, 

rencana kegiatan serta menetapkan target yang hendak dicapai. 

2. Fungsi Pengorganisasian 

Meliputi tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, 

bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, 

dimana keputusan harus diambil. 

3. Fungsi Kepemimpinan 

Karena suatu organisasi terdiri dari orang-orang adalah tugas seorang 

manajer untuk mengarahkan dan mengoordinasikan orang-orang ini. Saat 

mereka mengarahkan, memotivasi, memilih saluran komunikasi yang 

efektif atau memecahkan konflik antar anggota semuanya ini adalah fungsi 

kepemimpinan seorang manajer. 
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4. Fungsi Pengendalian 

Setelah tujuan-tujuan ditentukan, rencana dituangkan, pengaturan 

struktural digambarkan dan orang-orang dipekerjakan, dilatih, dimotivasi 

masih ada kemungkinan bahwa ada sesuatu yang keliru untuk memastikan 

semua urusan berjalan sebagai mana mestinya seorang manajer harus 

memantau kinerja organisasi. 

Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses dimana di 

dalam proses tersebut dilakukan melalui fungsi-fungsi manajerial, 

dikoordinasikan dengan sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan sumber 

daya lainnya seperti mesin dan modal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

2.1.2 Bidang Manajemen Dalam Bisnis 

 Ruang lingkup manajemen sangatlah luas, manajemen memiliki kedekatan 

dengas aspek kehidupan manusia dan bisnis. Menurut Amirullah (2015:10) 

terdapat empat bidang manajemen dalam bisnis dan bidang-bidang ini dapat 

berkembang sesuai dengan skala perusahaan dan strategi yang dikembangkan, 

yaitu : 

1. Bidang Pemasaran (Marketing) 

Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya 

pada intinya untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan 

oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. 
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2. Bidang Operasional (Operational) 

Manajemen operasional adalah penerapan manajemen berdasarkan 

fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang 

ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen, dengan teknik produksi yang 

seefisien mungkin dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produk akhir 

yang dihasilkan dalam proses produksi. 

3. Bidang Keuangan (Financial) 

Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya 

yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang 

dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis yaitu diukur 

berdasarkan profit atau laba. 

4. Bidang Sumber Daya Manusia (Human Resource) 

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu istilah yang digunakan 

untuk menerangkan keanekaragaman aktivitas-aktivitas yang terlibat 

dalam penarikan, pengembangan dan mempertahankan tenaga kerja 

perusahaan yang berbakat dan bersemangat dengan proses menyangkut 

penarikan tenaga kerja, mengembangkan tenaka kerja yang berkualitas, 

mengelola perencanaan, rekrutmen dan seleksi, mengelola orientasi, 

pelatihan dan pengembangan serta perencanaan karier pegawai, mengelola 

penahanan dan pergantian, penilaian kinerja, pemberian kompensasi dan 

hubungan tenaga kerja dan manajemen. 
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2.2 Pengertian Sumber Daya Manusia 

 Peran sumber daya manusia sangat penting dalam interaksinya dengan 

faktor modal, material, metode dan mesin. Sumber daya manusia adalah faktor 

penting untuk mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Pengertian 

mengenai sumber daya manusia pun dikemukakan oleh beberapa ahli. 

 Menurut Hasibuan (2011:244) menyatakan bahwa : 

“Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir  dan 

daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh 

keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya  dimotivasi 

oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya”. 

 Kemudian menurut Rivai (2011:6) menyatakan bahwa : 

“Sumber daya manusia adalah seorang yang siap, mau dan mampu 

memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Selain itu 

sumber daya manusia merupakan salah satu unsur masukan (input) yang 

bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin dan metode/teknologi 

diubah menjadi proses manajemen menjadi  keluaran (output) berupa 

barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan”. 

Sedangkan menurut Nawawi dalam Gaol (2014:44) menyatakan bahwa : 

“Sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai 

aset organisasi atau perusahaan yang dapat dihitung  jumlahnya”. 

 Dari definisi tersebut dapat ditetapkan sumber daya manusia merupakan 

suatu proses pendayagunaan potensi fisik dan psikis yang ada dalam diri manusia 
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sebagai tenaga kerja yang sehingga dapat berfungsi maksimal bagi kebutuhan 

organisasi atau perusahaan. 

2.2.1 Komponen Sumber Daya Manusia 

 Menurut Hasibuan (2011:12), sumber daya manusia dibedakan atas 

beberapa, yaitu : 

1. Pengusaha 

Pengusaha adalah orang yang menginvestasikan modal untuk memperoleh 

pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentu tergantung pada 

laba yang dicapai perusahaan tersebut. 

2. Karyawan 

Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa 

mereka aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan berperan aktif 

dalam menetapkan rencana, sistem, proses dan tujuan yang ingin dicapai. 

3. Pimpinan atau Manajer 

Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang 

kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab 

atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan tertentu. 

 

2.3 Pengertian Manejemen Sumber Daya Manusia 

 Dalam manajemen sumber daya manusia, karyawan adalah kekayaan 

(aset) utama perusahaan sehingga harus dipelihara dengan baik. Manajemen harus 

maju ke depan dalam mendapatkan efektivitas optimum dari para karyawan dalam 

bentuk efisiensi, loyalitas, produktivitas dan antusiasme, karena dengan adanya 
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sumber daya manusia (karyawan) menyebabkan sumber daya yang lain dalam 

perusahaan dapat berfungsi atau dijalankan. 

 Melalui sumber daya manusia yang efektif mengharuskan manajer atau 

pimpinan dapat menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang 

yang berada dalam lingkungan perusahaannya agar tujuan-tujuan yang diinginkan 

dapat tercapai. 

Menurut Cascio yang dikutip oleh Wahyudi (2011:10) menyatakan 

bahwa :  

“Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, penerimaan, 

pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia dalam rangka 

mencapai tujuan baik individu maupun organisasi”. 

 Menurut Mangkunegara (2013:2) mengemukakan bahwa : 

“Manajemen sumber daya manusia sebagai suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan 

terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 

pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam  rangka 

mencapai tujuan organisasi”. 

Flippo dalam Suwanto dan Priansa (2011:29) menyatakan bahwa : 

”Manajemen Sumber Daya Manusia adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dari pengadaan, 

pengembangan, pengintegrasian dan pemberhentian karyawan, dengan 

maksud terwujudnya tujuan perusahaan individu, karyawan dan 

masyarakat”. 
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 Dari definisi-definisi tersebut dapat ditetapkan manajemen sumber daya 

manusia menekanan pada pengelolaan dan mempertahankan tenaga kerja dimulai 

rekrutmen, pengembangan, pemberian balas jasa, pemeliharaan hingga pemisahan 

secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan perusahaan dan karyawan. 

2.3.1 Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Keinginan perusahaan untuk memiliki dan mempertahankan tenaga kerja 

yang potensial menjadi tanggung jawab dan tugas manajemen sumber daya 

manusia untuk mengelola unsur-unsur manusia seefektif mungkin. Sehingga 

fungsi manajemen sumber daya manusia sangat luas, menurut Flippo yang 

dikutip oleh Hasibuan (2011:21) fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, 

yaitu : 

1. Fungsi Manajerial 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan 

efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu 

terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan 

program kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian 

karyawan. 
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b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua 

karyawan dengna menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 

delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi.  

c. Pengarahan (Directing) 

Kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama 

dengan bekerja secara efektif dan efisien dalam membantu tercapainya 

tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Pengarahan dilakukan 

pemimpin dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan tugasnya 

dengan baik. 

d. Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar 

mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 

rencana. Apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan dilakukan 

tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian 

karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, 

pelaksanaan pekerjaan dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 

2. Fungsi Operasional 

a. Pengadaan (Procurement) 

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan orientasi dan 

induksi untuk menciptakan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 
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b. Pengembangan (Development) 

Pengembangan adalah proses meningkatkan keterampilan teknis, 

teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerja masa 

kini maupun masa depan. 

c. Kompensasi (Compensation) 

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak 

langsung (indirect) uang atau barang kepada karyawan sebagai 

imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi 

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

layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta 

berpedoman pada batas upah minimum pemerintah berdasarkan 

internal dan eksternal konsistensi. 

d. Pengintegrasian (Integration) 

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang 

serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba atau 

profit, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. 

Pengintegrasian merupakan hal penting dan sulit dalam manajemen 

sumber daya manusia karena mempersatukan kepentingan yang 

bertolak belakang. 
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e. Pemeliharaan (Maintenance) 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 

kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau 

bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik akan dilakukan 

dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian 

besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal 

konsistensi. 

f. Pemberhentian (Separation) 

Pemberhentian adalah putusnya hubungan seseorang dari suatu 

perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 

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

lainnya. 

 Dari penjelasan tersebut dapat ditetapkan fungsi-fungsi manajemen 

sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mengatur karyawan pada 

suatu perusahaan agar dapat menjalankan pekerjaan dengan baik dan mencapai 

tujuan perusahaan sebagaimana mestinya. 

 

2.4 Disiplin Kerja 

2.4.1 Pengertian Disiplin Kerja 

 Kedisiplinan merupakan fungsi operatif Manajemen Sumber Daya 

Manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin pegawai, semakin tinggi 

prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi 

organisasi untuk mencapai hasil yang optimal. Kedisiplinan merupakan faktor 
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utama yang diperlukan sebagai alat peringatan terhadap karyawan yang tidak mau 

berubah sifat dan perilakunya. Sehingga seseorang karyawan dikatakan memiliki 

disiplin yang baik jika karyawan tersebut memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 

Menurut Dessler (2010:53) mengatakan bahwa: 

“Disiplin kerja adalah sebuah prosedur yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk memperbaiki atau menghukum seseorang bawahan karena telah 

melanggar aturan prosedur”. 

 Menurut Sutrisno (2014:86) mengatakan bahwa: 

“Disiplin kerja adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk 

mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di 

sekitarnya”. 

Menurut Keith Davis (1985:366) dalam Mangkunegara (2013:129) 

mengatakan bahwa: 

“Disiplin kerja adalah sebagai pelaksanaan manajemen untuk 

memperteguh pedoman-pedoman organisasi”. 

 Dari beberapa pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa disiplin kerja 

merupakan peraturan yang diberlakukan kepada karyawan guna memperbaiki 

sikap dan moral yang melekat pada diri individu dalam melakukan tugas-tugas 

yang telah diberikan. 
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2.4.2   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kedisiplinan 

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan pada 

suatu organisasi atau perusahaan, diantaranya menurut Hasibuan (2011:194) 

adalah : 

a. Tujuan dan Kemampuan 

 Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. 

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

menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan 

(pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan 

kemampuan karyawan 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 bahawannya. 

Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil serta 

sesuai kata dengan perbuatannya. Dengan teladan pimpinan yang baik, 

kedisiplinan bawahan pun 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 kepuasan dan kecintaan karyawan 

terhadap perusahaan/pekerjaannya, jika kecintaan karyawan semakin baik 

terhadap pekerjaan, maka kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. 
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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 indisipliner 

karyawan akan berkurang. 

g. Ketegasan 

 Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani tegas, bertindak 

untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi 

hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas 

menerapkan hukuman bagi karyawan yang indisipliner akan disegani dan 

diakui kepemimpinannya oleh bawahannya. 
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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. 

Menurut Saydam (2010:291) faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin 

kerja menurut antara lain :  

a. Besar kecilnya pemberian kompensasi 

Kompensasi (balas jasa) mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan, karena 

balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap 

perusahaan tempat ia bekerja. Semakin besar balas jasa yang diterima 

karyawan, semakin baik kedisiplinan karyawan karena dengan balas jasa yang 

besar akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya jika balas jasa 

yang diterima karyawan kecil, maka kedisiplinan karyawan akan rendah 

karena karyawan akan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. 

b. Ada tidaknya keteladanan pemimpin dalam perusahaan  

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan, 

apabila tingkah laku pimpinan baik maka disiplin karyawan pun akan baik, 

sebaliknya jika tingkah laku pimpinan kurang baik maka disiplin karyawan 

pun akan kurang baik. 

c. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan  

Aturan sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan disiplin karyawan, 

karena dengan adanya aturan, karyawan akan mengetahui aturan yang ada 
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pada perusahaan itu serta sanksi apa yang akan didapat bila melanggar aturan 

tersebut. 

d. Keberanian pemimpin dalam mengambil tindakan  

Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan. Pimpinan harus berani dan 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 

kepepimpinannya oleh bawahannya. Dengan demikian pimpinan tersebut akan 

dapat memelihara kedisiplinan karyawan.  

e. Ada tidaknya pengawasan pimpinan  

Pengawasan dari pimpinan sangat diperlukan oleh karyawan dalam 

meningkatkan kedisiplinan. Karena dengan pengawasan ini berarti atasan aktif 

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

bawahannya. Hal ini berarti atasan selalu hadir di tempat kerja, supaya ia 

dapat mengawasi dan memberikan petunjuk jika ada bawahannya yang 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaannya dan juga dapat 

memberikan metode atau cara yang lebih efektif dalam melakukan pekerjaan 

sehingga dapat mengurangi kesalahan dan mendukung kedisiplinan dan moral 

kerja dari karyawan. 

f. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan  

Perhatian dari pimpinan sangat diperlukan karyawan dalam meningkatkan 

atau mewujudkan disiplin kerja, sebab dengan perhatian, karyawan akan 
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merasa dihargai diri dan hasil kerjanya dan dengan perhatian akan terwujud 

hubungan kerjasama yang baik dan harmonis  antara atasan dengan bawahan 

dalam perusahaan yang akan mendukung terbinanya kedisiplinan karyawan 

yang baik. 

 Menurut Nitisemito (2009:78) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi timbulnya perilaku disiplin kerja, yaitu: “keamanan kerja, 

kesempatan untuk mendapatkan kemajuan, lingkungan kerja, rekan sekerja yang 

baik dan gaji atau pendapatan”. 

Jadi, agar perusahaan tetap konsisten dan kontinu dalam melakukan 

kegiatannya sesuai dengan standar-standar organisasi yang telah ditetapkan, maka 

perusahaan sangat perlu untuk melakukan pembinaan dalam disiplin bagi 

karyawan. Hal ini penting sekali karena dengan berjalannya waktu, maka 

kecenderungan karyawan mengalami penurunan dalam kreativitas dan kinerja, 

sehingga dalam disiplin kerja ini perlu suatu penanganan yang serius. 

2.4.3   Langkah-Langkah Pelaksanaan Disiplin 

 Menurut Saydam (2010:286), penegakan disiplin kerja tidak bisa 

diserahkan kepada para karyawan saja. Untuk itu perusahaan harus mempunyai 

langkah didalam meningkatkan disiplin kerja karyawan yaitu dengan cara : 

a. Meningkatkan peraturan-peraturan data tata tertib yang harus dilaksanakan 

oleh karyawan. 

b. Menciptakan dan memberi sanksi-sanksi terhadap pelanggaran disiplin. 

c. Melakukan pembinaan disiplin melalui pelatihan-pelatihan kedisiplinan 

yang terus menerus. 
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Dalam suatu organisasi atau perusahaan bentuk disiplin kerja yang baik 

dapat tergambar pada : 

a. Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan. 

b. Tingginya semangat dan gairah kerja serta inisiatif para karyawan dalam 

melakukan pekerjaan. 

c. Besarnya rasa tanggung jawab para karyawan untuk melaksanakan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

d. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan 

karyawan. 

e. Meningkatkan efisiensi waktu dan produktivitas para karyawan. 

Sedangkan melemahnya disiplin kerja karyawan dapat diukur dengan 

suasana kerja berikut : 

a. Tingginya angka kemangkiran (absensi) karyawan. 

b. Sering terlambatnya karyawan masuk kantor atau pulang lebih cepat dari 

jam yang sudah ditentukan. 

c. Menurunnya semangat dan gairah kerja. 

d. Berkembangnya rasa tidak puas, saling curiga dan saling melempar 

tanggung jawab. 

e. Penyelesaian pekerjaan yang lambat karena karyawan lebih senang 

mengobrol daripada bekerja. 

f. Tidak terlaksananya supervisi dan waskat (pengawasan melekat dari 

atasan) yang baik. 
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g. Sering terjadinya konflik (pertentangan) antara karyawan dan pimpinan 

perusahaan. 

2.4.4   Pendekatan Disiplin 

 Menurut Mangkunegara (2013:130) mengatakan bahwa pendekatan 

disiplin ada tiga yaitu : disiplin modern, disiplin tradisi dan disiplin bertujuan. 

1. Pendekatan Disiplin Modern 

Pendekatan modern yaitu mempertemukan sejumlah keperluan atau 

kebutuhan baru diluar hukuman. Pendekatan ini berasumsi : 

a. Disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan bentuk 

hukuman secara fisik. 

b. Melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses 

hukuman yang berlaku. 

c. Keputusan-keputusan ini yang semuanya terhadap kesalahan atau 

prasangka harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan 

dengan mendapatkan fakta-faktanya. 

d. Melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah pihak 

terhadap kasus disiplin. 

2. Pendekatan Disiplin dengan Tradisi 

Pendekatan disiplin dengan tradisi, yaitu pendekatan disiplin dengan cara 

memberikan hukuman, pendekatan ini berasumsi : 

a. Pendekatan dilakukan oleh atasan kepada bawahan dan tidak pernah 

ada peninjauan kembali bila telah diputuskan. 
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b. Disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran, pelaksanaannya harus 

disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. 

c. Pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar 

maupun kepada pegawai lainnya. 

d. Peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman yang lebih 

keras lagi. 

e. Pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggar kedua kalinya 

harus diberi hukuman yang lebih berat. 

3. Pendekatan Disiplin Bertujuan 

Pendekatan disiplin bertujuan berasumsi : 

a. Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua pegawai. 

b. Disiplin bukanlah suatu hukuman, tetapi merupakan pembentukan 

perilaku. 

c. Disiplin dilakukan untuk perubahan perilaku yang lebih baik. 

d. Disiplin pegawai bertujuan agar pegawai bertanggungjawab terhadap 

perbuatannya. 

2.4.5   Dimensi Disiplin Kerja 

Menurut Mangkunegara (2013:129), mengemukakan bahwa ada tiga 

bentuk disiplin kerja yaitu : disiplin preventif, disiplin korektif dan disiplin 

progrerif. 

1. Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah suatu upaya menggerakan pegawai untuk 

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. 

Pemimpin perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam membangun 

iklim organisasi dengan disiplin preventif. Begitu pula pegawai harus dan 

wajib mengetahui, memahami semua pedoman kerja serta peraturan-

peraturan yang ada dalam organisasi. 

Disiplin preventif merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan 

kebutuhan kerja untuk semua bagian sistem yang ada dalam organisasi. 

Jika sistem organisasi baik, maka diharapkan akan lebih baik mudah 

menegakkan disiplin kerja. 

2. Disiplin Korektif 

Disiplin korektif adalah suatu upaya untuk 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 perlu diberi sanksi sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk 

memperbaiki pegawai yang melanggar peraturan, memelihara peraturan 

yang berlaku dan memberikan pelajaran kepada pelanggar. 

3. Disiplin Progresif 

Disiplin progrerif berarti memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat 

terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah 
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memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan 

korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. 

 

2.5 Prestasi Kerja 

2.5.1 Pengertian Prestasi Kerja 

Prestasi kerja memiliki pengertian beragam yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli, yaitu : 

Menurut Hasibuan (2011:94) mengatakan bahwa : 

“Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu”. 

Menurut Mangkunegara, (2013:67) mengatakan bahwa : 

“Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya”. 

Menurut Dessler (2010:67) mengatakan bahwa : 

“Prestasi kerja adalah cara mengevaluasi karyawan yang dilakukan dengan 

membandingkan pekerjaan yang dikerjakan dengan standar pekerjaan”. 

Dari pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa prestasi 

kerja adalah hasil pelaksanaan karyawan yang dapat dinilai perkembangannya 

melalui evaluasi yang sistematis oleh pihak berwenang, dimana karyawan yang 

berprestasi baik akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya secara 

efektif dan efisien. 
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2.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja 

 Menurut Davis yang dikutip oleh Mangkunegara (2013:67) menemukan 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi kerja yaitu faktor kemampuan 

(ability) dan faktor motivasi (motivation). 

Human Performance = Ability motivation 

 Motivation  = Attitude + Situasion 

 Ability   = Knowledge + Skill 

1. Faktor Kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, pegawai 

yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan 

sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. 

Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai 

dengan keahliannya. 

2. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi 

(tujuan kerja). 

Menurut Gibson dalam Umam (2010:190) ada tiga faktor yang 

berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan : 

1. Faktor individu : kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, 
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konflik kerja, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang; 

2. Faktor psikologi : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan 

kepuasan kerja; 

3. Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan 

dan sistem penghargaan (reward system). 

Menurut Gie dan Ibrahim (2010:17) menyatakan bahwa prestasi kerja 

sangat ditentukan antara lain oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

a) Motivasi kerja 

b) Disiplin kerja 

c) Kemampuan kerja 

d) Perlengkapan dan fasilitas 

e) Lingkungan eksternal 

f) Kepemimpinan (Leadership) 

g) Misi strategi 

h) Fasilitas kerja 

i) Kinerja individu dan organisasi 

j) Praktik manajemen 

k) Stres kerja 

l) Iklim kerja 

Berdasarkan pendapat di atas, karyawan akan mampu mencapai prestasi 

kerja yang maksimal apabila ia memiliki motif dan berprestasi yang tinggi. Motif 

berprestasi sendiri yang perlu dimiliki oleh pegawai, harus ditumbuhkan dalam 

diri sendiri selain dari lingkungan kerja turut menunjang suatu kekuatan diri dan 
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jika situasi lingkungan kerja turut menunjang maka pencapaian prestasi kerja akan 

lebih mudah. Oleh karena itu, karyawan perlu mengembangkan motif berprestasi 

dalam dirinya dan memanfaatkan situasi yang ada pada lingkungan kerjanya guna 

mencapai prestasi kerja yang maksimal. 

2.5.3 Pengertian Penilaian Prestasi Kerja 

 Penilaian prestasi kerja adalah suatu tugas manajer dalam mengevaluasi 

prestasi kerja karyawan, dimana penilaian prestasi kerja ini merupakan 

kebijaksanaan manajer untuk terus menerus secara berkesinambungan hasil kerja 

yang ada dengan harapan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Selain itu, 

penilaian prestasi kerja merupakan faktor penting dalam mengembangkan 

perusahaan secara efektif dan efisien, sebab dengan adanya penilaian tersebut 

berarti perusahaan telah memanfaatkan secara efektif sumber daya manusia yang 

ada dalam suatu perusahaan. Karena pengembangan sumber daya manusia akan 

kurang efektif jika karyawan tidak dinilai dan tidak diberi umpan balik atas mutu 

prestasinya. 

 Menurut Hasibuan(2011:87) mengatakan bahwa : 

“Penilaian prestasi kerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi 

perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan 

selanjutnya”. 
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Menurut Dale Yoder yang dikutip oleh Hasibuan (2011:88) mengatakan 

bahwa : 

“Penilaian prestasi kerja merupakan prosedur yang formal dilakukan 

didalam organisasi untuk mengevaluasi pegawai dan sumbangan serta 

kepentingan bagi pegawai”. 

Menurut Rivai (2011:312) mengatakan bahwa : 

“Tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk mengetahui tingkat prestasi 

kerja”. 

2.5.4 Ruang Lingkup Penilaian Prestasi Kerja 

Menurut Sikula yang dikutip oleh Mangkunegara (2013:73), ruang 

lingkup penilaian prestasi kerja dicakup oleh who,what, why, when, where, how 

atau sering disingkat dengan 5W ditambah 1H. 

a. Who (Siapa) yang akan dinilai  

1) Siapa yang harus dinilai? Yaitu seluruh tenaga kerja yang ada dalam 

organisasi dari jabatan yang tertinggi sampai dengan pegawai jabatan 

terendah. 

2) Siapa yang harus menilai? Penilaian kinerja dapat dilakukan oleh 

atasan langsung dan atasan tidak langsung. Atau penilai kinerja dapat 

ditunjuk orang tertentu yang menurut pemimpin perusahaan memiliki 

keahlian dalam bidangnya. 

b. What (Apa) yang dinilai 

1) Objek/materi yang dinilai antara lain hasil kerja, kemampuan sikap, 

kepemimpinan kerja dan motivasi kerja. 
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2) Dimensi waktu, yaitu kinerja yang dicapai pada saat ini (current 

performance) dan potensi yang dapat dikembangkan pada waktu yang 

akan datang (future potential). 

c. Why (Mengapa) dinilai 

1) Untuk memelihara potensi kerja. 

2) Untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja. 

3) Untuk dasar pengembangan karier 

d. When (Bilamana) penilaian dilakukan 

1) Penilaian kinerja secara formal dilakukan secara periodik, seperti 

setiap bulan, kwartal, triwulan, semester, atau setiap tahun. 

2) Penilaian kinerja secara informal dilakukan secara terus menerus dan 

setiap saat atau setiap hari kerja. 

e. Where (Di mana) penilaian dilakukan 

1) Di tempat kerja (on the job appraisal). Pelaksanaan penilaian kinerja 

di tempat kerja pegawai yang bersangkutan, atau di tempat lain yang 

masih dalam lingkungan organisasinya sendiri. 

2) Di luar tempat kerja (off the job appraisal). Pelaksanaan penilaian 

kinerja dapat dilakukan di luar organisasi dengan cara meminta 

bantuan konsultan. 

f. How (Bagaimana) menilainya 

Metode penilaian apa yang digunakan dan problem apa yang dihadapi oleh 

penilai dalam melakukan penilaian. 
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2.5.5 Proses Penilaian Prestasi Kerja 

 Proses penilaian prestasi kerja menurut Hariandja (2005:199) penilaian 

prestasi kerja harus dikaitkan dengan usaha pencapaian hasil kerja yang 

diharapkan, maka sebelumnya harus ditentukan tujuan-tujuan setiap pekerjaan, 

kemudian penentuan standar kinerja serta ukurannya, diikuti dengan penentuan 

metode penelitian pelaksanaan dan evaluasi. Proses tersebut dapat dilihat seperti 

pada gambar 2.1 

   Gambar 2.1 

    Proses Penilaian Prestasi Kerja 

 

 

 

 

    Sumber : Hariandja 

1. Penentuan Sasaran 

Penentuan sasaran sebagaimana disebutkan harus spesifik, terukur, 

menantang dan didasarkan pada waktu tertentu. Disamping itu, perlu pula 

diperhatikan proses penentuan sasaran tersebut, yaitu diharapkan sasaran 

tugas individu dirumuskan bersama-sama antara atasan dan bawahan. 

Setiap sasaran merupakan sasaran yang diturunkan atau diterjemahkan dari 

sasaran yang lebih tinggi. Jadi sasaran unit adalah bagian dari sasaran 

perusahaan. 

 

Penentuan Sasaran 

Penentuan 

Standar/Ukuran 

Penentuan Metode dan 

Pelaksanaan Penilaian 

Evaluasi Penilaian 
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2. Penentuan Standar Prestasi Kerja 

Pelaksanaan penilaian harus mencerminkan pelaksanaan prestasi kerja 

yang sesungguhnya atau mengevaluasi perilaku yang mencerminkan 

keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Untuk itu sistem penilaian prestasi 

kerja harus : 

a. Mempunyai standar 

Mempunyai standar berarti mempunyai dimensi-dimensi yang 

menunjukkan perilaku kerja yang sedang dinilai, yang umumnya 

diterjemahkan dari sasaran kerja, misalnya hasil kerja berupa barang 

yang dihasilkan, kuantitas atau kualitas, kehadiran di tempat kerja, 

kepatuhan terhadap peraturan atau prosedur dan lain-lain. 

b. Memiliki ukuran yang dapat dipercaya 

Ukuran yang dapat dipercaya dengan pengertian bilamana digunakan 

oleh orang lain atau beberapa orang dalam waktu yang berbeda akan 

menghasilkan kesimpulan yang sama, misalnya : ukuran kuantitas 

yang baik berarti sesuai dengan target, ukuran kualitas yang baik 

berarti tidak menemukan barang yang cacat, ukuran kehadiran yang 

baik berarti tidak pernah absen kerja tanpa alasan dan lain-lain. 

c. Mudah digunakan 

Penilaian prestasi kerja harus praktis dalam arti mudah digunakan dan 

dipahami oleh penilai dan yang dinilai. 
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3. Penentuan Metode dan Pelaksanaan Penilaian 

Metode yang dimaksudkan disini adalah pendekatan atau cara serta 

perlengkapan yang digunakan seperti formulir dan pelaksanaannya. 

Metode-metode itu seperti metode perbandingan, tes dan lain-lain. 

4. Evaluasi Penilaian 

Merupakan pemberian umpan balik kepada karyawan mengenai aspek-

aspek hasil kerja yang harus diubah dan dipertahankan serta berbagai 

tindakan yang harus diambil, baik oleh perusahaan maupun karyawan 

dalam upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. 

2.5.6 Dimensi Prestasi Kerja 

 Unsur-unsur yang dinilai oleh setiap perusahaan tidak selalu sama, tetapi 

pada dasarnya unsur-unsur yang dinilai itu menurut Hasibuan (2011:95) 

mencakup hal-hal sebagai berikut :  

1. Kesetiaan 

Penilai mengukur kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, 

jabatannya dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan 

karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar 

pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab. 

2. Prestasi Kerja 

Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat 

dihasilkan karyawan tersebut dari uraian pekerjaannya. 
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3. Kejujuran 

Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang 

lain seperti kepada para bawahannya. 

4. Kedisiplinan 

Penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan 

yang ada dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang 

diberikan kepadanya. 

5. Kreativitas 

Penilai menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan 

kreativitasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja 

lebih berdaya guna dan berhasil guna. 

6. Kerja Sama 

Penilai menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerja sama 

dengan karyawan lainnya secara vertikal dan horizontal di dalam 

maupun di luar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik. 

7. Kepemimpinan 

Penilai menilai kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, 

mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa dan dapat 

memotivasi orang lain atau bawahannya untuk bekerja secara efektif. 
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8. Kepribadian 

Penilai menilai karyawan dari sikap perilaku, kesopanan, periang, 

disukai, memberi kesan menyenangkan, memperlihatkan sikap yang 

baik serta berpenampilan simpatik dan wajar. 

9. Prakarsa 

Penilai menilai kemampuan berfikir yang orisinil dan berdasarkan 

inisiatif sendiri untuk menganilisis, menilai, menciptakan, memberi 

alasan, mendapatkan kesimpulan dan membuat keputusan penyelesaian 

masalah yang dihadapinya. 

10. Kecakapan 

Penilai menilai kecakapan karyawan dalam menyatukan dan 

menyelaraskan bermacam-macam elemen yang semuanya yang terlibat 

di dalam penyusunan kebijaksanaan dan di dalam situasi manajemen. 

11. Tanggung Jawab 

Penilai menilai kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan 

kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu telah banyak dilakukan yang berkaitan dengan 

pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja. Resume penelitian-penelitian 

sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 : 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Variabel Hasil Penelitian 

1 Intan Ratna 

Maharani dan 

Siti Rahmawati 

(3 Desember 

2010) 

Pengaruh 

Penerapan 

Disiplin Kerja 

terhadap Prestasi 

Kerja 

Disiplin Preventif, 

Disiplin Korektif, 

dan Prestasi Kerja  

Disiplin kerja berupa 

disiplin preventif dan 

disiplin korektif memiliki 

pengaruh terhadap prestasi 

kerja pegawai. 

2 Aris 

Baharuddin, 

Taher Alhabsyi, 

dan Hamidah 

Nayati Utami 

Pengaruh 

Pelatihan, 

Kompensasi dan 

Disiplin Kerja 

Terhadap Prestasi 

Kerja Karyawan 

Pelatihan, 

Kompensasi, 

Disiplin Kerja, dan 

Prestasi Kerja 

Pelatihan, Kompensasi, Dan 

Disiplin Kerja Baik Secara 

Parsial Maupun Simultan 

Berpengaruh Signifikan 

Terhadap Prestasi Kerja 

3 Ahmad Nur 

Rofi  

(1 Mei 2012) 

Pengaruh 

Disiplin Kerja 

dan Pengalaman 

Kerja Terhadap 

Prestasi Kerja 

Disiplin Kerja, 

Pengalaman Kerja, 

dan Prestasi Kerja 

Disiplin Kerja Dan 

Pengalaman Kerja Secara 

Parsial dan Simultan 

Berpengaruh Signifikan 

Positif Terhadap Prestasi 

Kerja 

4 Agung Setiawan  

(4 Juli 2013) 

Pengaruh 

Disiplin Kerja 

dan Motivasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Disiplin Kerja, 

Motivasi, dan 

Kinerja Karyawan 

Disiplin Kerja Secara 

Parsial Dan Simultan Tidak 

Berpengaruh Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Sedangkan Motivasi 

Berpengaruh Signifikan 

Positif Terhadap Kinerja 

Karyawan Secara Parsial. 

5 Anwar Prabu 

Mangkunegara1 

,*,Tinton 

Rumbungan 

Octorend2 

(2015) 

Effect of Work 

Discipline, Work 

Motivation and 

Job Satisfaction 

on Employee 

Organizational 

Commitment in 

the Company 

(Case Study in 

PT. Dada 

Indonesia) 

Work Discipline, 

Work Motivation, 

Job Satisfaction, 

and 

Organizational 

Commitment 

By increasing Discipline 

Work, Work Motivation, and 

Job Satisfaction will be 

affect the improvement of 

Organizational Commitment 

6 Janice M. 

Beyer1 and 

Harrison M. 

Trice2, 

1State 

University of 

New York at 

Buffalo, 

2Cornell 

University 

(1984) 

A Field Study of 

the Use and 

Perceived Effects 

of Discipline in 

Controlling Work 

Performance 

 Data from two samples of 

supervisors in a large U.S. 

corporation show that (1) 

supervisors used discipline 

primarily as a response to 

certain behaviors and when 

the work context was 

supportive of its use; and 

(2) use of discipline had 

small but significant effects 

on the subsequent work 

performance of target 

employees 

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang ditulis oleh beberapa peneliti, 

skripsi yang ditulis dengan judul pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja 
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karyawan pada perusahaan perseorangan Mabarroh Cahaya Megah di Bandung 

untuk memastikan keaslian, bukan hasil jiplakan atau adaptasi tetapi murni hasil 

pemikiran pribadi. Hal ini mempertegas originalitas skripsi yang penulis sajikan. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

 Dalam sebuah perusahaan, sumber daya manusia sangat penting bagi 

setiap perusahaan yang memiliki tujuan yang harus dicapai. Tujuan tersebut dapat 

dicapai ketika sumber daya manusia di perusahaan tersebut dapat dioptimalkan 

dengan baik. Kecocokan antara tujuan perusahaan dengan tujuan pribadi dari 

sumber daya manusia dapat terbentuk dengan adanya perilaku disiplin dari 

sumber daya manusia itu sendiri. Menurut Mathis dan Jackson (2010:278), 

“Disiplin kerja adalah kesadaran dan kemampuan karyawan untuk dalam 

menyesuaikan tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan melalui ketaatan dan 

kepatuhan kepada segala kebijakan perusahaan dengan menjalankan peraturan 

kerja dalam bentuk sistem kerja, prosedur dan tata kerja yang telah ditentukan dan 

berlaku perusahaan”. 

 Sumber daya manusia mempunyai peran penting sebagai suatu penggerak 

utama dalam kegiatan suatu perusahaan. Setiap karyawan yang memiliki 

kemampuan kerja yang tinggi, baik dalam pengetahuan dan keterampilan dalam 

bekerja belum tentu dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik, maka 

perusahaan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan dan mengembangkan 

prestasi kerja karyawannya, salah satu caranya adalah disiplin kerja yang tinggi. 

Adapun definisi dari prestasi kerja menurut Hasibuan (2011:94), “Prestasi kerja 
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adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melakukan tugas-tugasnya 

yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecapakan, pengalaman dan 

keunggulan serta tepat waktu”. 

 Menurut Saydam (2010:286), karyawan yang melakukan pekerjaan tanpa 

kedisiplinan akan berdampak negatif bagi perusahaan yang pada akhirnya 

mempengaruhi prestasi kerja karyawan tersebut. Dari definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa prestasi kerja tercapai dapat dilihat dari kedisiplinan kerja 

seorang karyawan dan berhasil tidaknya karyawan mengemban tugas yang telah 

diberikan kepadanya. 

Perusahaan harus memperhatikan disiplin kerja pada karyawannya, karena 

setiap karyawan yang mempunyai sifat dan sikap yang berbeda sehingga 

mengharuskan perusahaan untuk melakukan pembinaan disiplin kerja. Dengan 

adanya pembinaan disiplin kerja, rasa tanggung jawab yang besar bagi karyawan 

akan timbul terhadap pekerjaan atau tugas-tugas yang akan diberikan kepadanya. 

Hal tersebut memotivasi seseorang dalam melakukan pekerjaan sehingga tujuan 

perusahaan dan tujuan pribadi dari karyawan dapat tercapai dengan baik. 

Menurut Saydam (2010:284), ada dua hal yang dapat ditempuh dalam 

melakukan pembinaan disiplin pegawai. “Pertama, penciptaan sarana pendukung 

tegaknya disiplin. Yang termasuk dalam kategori ini : 1) Penyusunan peraturan-

peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan, 2) Memberikan sanksi bagi 

pelanggar disiplin, 3) Melakukan pembinaan disiplin melalui pelatihan secara 

berkesinambungan dan terus menerus. Kedua, memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi disiplin. Pembinaan disiplin dipengaruhi pula oleh beberapa faktor 
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: 1) Besar kecilnya kompensasi, 2) Ada tidaknya keteladanan pemimpin, 3) Ada 

tidaknya aturan yang dapat dijadikan pegangan, 4) Keberanian pimpinan dalam 

mengambil keputusan, 5) Ada tidaknya pengawasan pimpinan, 6) Ada tidaknya 

perhatian kepada para pegawai, 7) Diciptakannya kebiasaan-kebiasaan yang 

mendukung tegaknya disiplin kerja pegawai”. 

 Disiplin timbul karena rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, patuh 

terhadap peraturan sehingga akan membentuk karakter karyawan yang konsisten 

dan royal baik terhadap perusahaan maupun terhadap pekerjaannya sehingga akan 

menimbulkan dampak yang baik terhadap prestasi kerja karyawan itu sendiri. 

 Prestasi kerja tidak akan tercipta apabila tidak ditunjang dengan 

kedisiplinan yang baik. Menurut Saydam (2010:286), karyawan yang melakukan 

pekerjaan tanpa kedisiplinan akan berdampak negatif bagi perusahaan yang pada 

akhirnya mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Oleh karena itu, disiplin kerja 

merupakan suatu sikap dalam meningkatkan prestasi kerja yang diharapkan akan 

menghasilkan suatu hubungan positif dan searah untuk memajukan karyawan dan 

perusahaan itu sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat paradigma penelitian 

dinyatakan dalam gambar ini: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Paradigma Penelitian 

Disiplin Kerja (X) 

1. Disiplin Preventif 

2. Disiplin Korektif 

3. Disiplin Progresif 

Mangkunegara, 

(2013:129) 

 

Prestasi Kerja Karyawan (Y) 

1. Kesetiaan 

2. Prestasi Kerja 

3. Kejujuran 

4. Kedisiplinan 

5. Kreativitas 

6. Kerja sama 

7. Kepemimpinan 

8. Kepribadian 

9. Prakarsa 

10. Kecakapan 

11. Tanggung Jawab 

Mangkunegara, (2013:67) 
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2.8      Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Penerapan disiplin kerja pada perusahaan perseorangan Mabarroh Cahaya 

Megah telah berjalan dengan baik. 

H2 : Prestasi kerja karyawan pada perusahaan perseorangan Mabarroh Cahaya 

Megah sudah baik. 

H3 : Terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada 

perusahaan perseorangan Mabarroh Cahaya Megah. 

 

 

 

 

 

 


