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BAB II 

TELAH PUSTAKA 

2.1 Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia atau biasa dikenal MSDM merupakan 

bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan pada unsur sdm itu 

sendiri. Manusia adalah unsur terpenting yang menentukan keberhasilan suatu 

organisasi didalam pencapaian tujuan yang diinginkan disamping unsur lain. 

dalam hal ini menyatakan aset organisasiyang paling penting dan harus 

diperhatikan oleh manajemen adalah manusia (sumber daya manusia atau human 

resources), Susanto (2010:13). 

Manajemen SDM terangkai dari dua kata yaitu manajemen dan sumber 

daya manusia. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

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

mencapai tujuan tertentu, Hasibuan (2012:2). Sedangkan SDM adalah sumber 

daya terpentong yang dimiliki oleh suatu organisasi, salah satu implikasinya 

adalah bahwa investasi terpenting yang mungkin dilakukan oleh suatu organisasi 

adalah dibidang sumber daya manusia, Siagian (2013:181). 

2.2 Kinerja 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

Isitilah kinerja berasal dari kata job performance atau atual performance. 

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang telah dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, ketangguhan dan waktu. Kinerja 
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merupakan gambar dari 3 faktor penting, yaitu kemampuan dan penerimaan atas 

pendelegasian tugas dan peran serta tingkat motivasi seorang karyawan. Semakin 

tinggi tingkat dari ketiga diatas, maka semakin besar pula nilai kinerja karyawan 

yang bersangkutan, Hasibuan (2012). 

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat 

dengan tujuan strategi, kepuasan konsumen, dan memberi kontribusi pada 

ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah melakukan pekerjaan dan hasil yang 

dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan 

bagaimana cara mengerjakannya, Nurmansyah (2010). 

Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja 

seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara 

keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara 

konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan), 

Sedarmayanti (2011:260). 

2.2.2 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja, Mangkunegara (2010:75) yaitu : 

1. Kualitas 

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang 

seharusnya dikerjakan. 

2. Kuantitas 

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu 

harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai 

itu masing-masing. 
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3. Pelaksanaan Tugas 

Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan 

pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan. 

4. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban 

karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan. 

Unsur-unsur yang digunakan dalam mengukur kinerja pegawai, Simamora 

(2010) adalah : 

1. Kedisiplinan, adalah menilai disiplin pegawai dalam mematuhi peraturan 

yang ada dan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan. 

2. Tanggung jawab, adalah menilai kesediaan pegawai dalam 

mempertanggungjawabkan pekerjaan dan hasil kerjanya. 

3. Kejujuran, adalah menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas. 

4. Kemampuan berkerjasama, adalah menilai kesediaan pegawai dalam 

berpartisipasi dan bekerjasama debgan pegawai lain. Sehingga hasil pekerjaan 

semakin baik. 

5. Kesetiaan, adalah menilai kesetiaan pegawai dalam pekerjaan dan jabatan 

dalan suatu organisasi. 

6. Ketelitian, adalah menilai ketelitian dalam menjalankan penyelesaian tugas 

pekerjaan. 

7. Insiatif, adalah menilia insiaif kemampuan pegawai dalam menciptakan hal-

hal baru dalam mensukseskan pekerjaannya. 
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8. Kecakapan, adalah menilai hasil kerja pegawai baik kualitas maupun 

kuantitas yang dihasilkan. 

9. Kepemimpinan, adalah menilai kemampuan pegawai untuk memimpin dan 

memotivasi orang lain untuk bekerja.  

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja  

Tinggi rendahnya kinerja seorang pegawai tentunya ditentukan oleh 

faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung ataupun tidak 

langsung. Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor 

kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation), Mangkunegara 

(2009:67). Dirumuskan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

adalah : 

Human Performance = Ability + Motivation 

Motivation = Attitude + Situation 

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 rata-rata (IQ 110 – 120) dengan pendidikan yang memadai untuk 

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

akan lebih mudah mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Oleh karena itu, 

pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the 

right man on the right place, the right man on the right job). 
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2. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi 

kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah 

untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi 

mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja 

secara maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap 

secara psikofisik (sikap secara mental, fisik, tujuan dan situasi). Artinya seorang 

pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan 

target kerja yang akan dicapai. 

Untuk mengetahui tingkat kinerja yang tinggi rendahnya kinerja dalam diri 

karyawan perlu faktor-faktor yang secara signifikan berpengaruh, Sedarmayanti 

(2009)  yakni : 

1. Keterlambatan dalam kehadiran. 

2. Pelatihan. 

3. Penurunan produktivitas. 

4. Perombakan rencana atau jadwal. 

5. Peningkatan tanggung jawab kepengawasan. 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi kinerja, Mangkunegara (2010) 

diantaranya yaitu: 

1. Efektifitas dan Efisiensi 

Jika tujuan tercapai, dapat dinyatakan bahwa kegiatan tersebut efetif namun 

jika akibat yang dicariu kegiatan menilai penting dari hasil yang dicapai maka 

akan mengakibatkan kepuasan meskipun efektif itu disebut tidak efisien.  



 
 

19 
 

2. Wewenang (Otoritas) 

Otoritas ini merupakan sifat komunikasi dalam suatu organisasi formal yang 

dimiliki anggota organisasi terhadap anggota lain untuk melakukan suatu kegiatan 

sesuai kontribusinya. 

3. Disiplin 

Disiplin atau taat terhadap peraturan yang telah disepakati dalam organisasi 

dimana ia bekerja perlu dilakukan oleh karyawan. 

4. Inisiatif 

Inisiatif berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk ide 

yang berkaitan dengan tujuan organisasi yang telah direncanakan. 

Disamping itu, mutasi juga menuntukan kinerja agar dapat menciptakan 

efisiensi dan efektifitas didalam organisasi sehingga secara tidak langsung dapat 

meningkatkan produktivitas dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan 

sendirinya 

2.2.4 Kinerja Dalam Pandangan Islam 

Pengertian kinerja atau prestasi kerja ialah kesuksesan seseorang didalam  

melaksanakan  pekerjaan.  Sejauh  mana  keberhasilan  seseorang  atau organisasi    

dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut “level of performance”. Biasanya  

orang yang level of performance tinggi disebut orang yang produktif, dan 

sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standar dikatakan sebagai tidak 

produktif atau ber performance rendah. 

 

 



 
 

20 
 

Firman Allah dalam Al-Qur‟an surat Al-Ahqaaf ayat 19 : 

ا َدَرَجات ٍّ َونُِكم ٍّ   ًَّ هُىا ِي ًِ ۖ ٍّ َع انَهُى ٍّ َونِيَُىفِّيَهُى ٍّ  ًَ  َلٍّ َوهُى ٍّ أَع 

ٌٍَّ ى ًُ هَ  يُظ 

Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 

telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) 

pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. 

Dari ayat  tersebut  bahwasanya  Allah  pasti akan membalas  setiap amal  

perbuatan  manusia  berdasarkan  apa  yang  telah  mereka  kerjakan. Artinya   jika 

seseorang   melaksanakan   pekerjaan   dengan   baik   dan menunjukkan  kinerja 

yang  baik  pula  bagi  organisasinya  maka  ia  akan mendapat  hasil  yang  baik  

pula  dari  kerjaannya  dan  akan  memberikan keuntungan bagi organisasinya. 

Firman Allah dalam Al-Qur‟an surat Al-A‟raaf ayat 39 : 

َزاهُى ٍّ أُوَلهُى ٍّ َوقَانَت ٍّ ا ِِلُخ  ًَ ٌٍَّ فَ ٍ ٍّ َعهَي نَا نَُكى ٍّ َكا م ٍّ ِي  ان َعَذابٍَّ فَُذوقُىا فَض 

ا ًَ ٌٍَّ ُكن تُى ٍّ بِ ِسبُى  تَك 

Artinya : “Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara 

mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak mempunyai 

kelebihan sedikitpun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang 

telah kamu lakukan”. 

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya segala kelebihan hanya milik Allah,  

oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas ubuddiyah saja, karena pekerjaan  

merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala (balasan) yang akan  kita  
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terima. Dalam konteks ini, pekerjaan tidak hanya bersifat ritual dan ukhrowi, akan 

tetapi juga merupakan pekerjaan sosial yang bersifat duniawi. 

2.3 Disiplin Kerja 

2.3.1 Pengertian Disiplin Kerja 

 Disiplin bagi instansi merupakan kekuatan yang dapat memotivasi 

pegawai untuk mematuhi peraturan dan prosedur kerja yang telah disepakati dan 

telah ditentukan oleh perusahaan atau pejabat yang berwenang. Dengan berpegang 

pada peraturan dan prosedur kerja tersebut diharapkan tujuan organisasi dapat 

tercapai.  Disiplin merupakan suatu sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai 

dengan peraturan dari perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis. 

 Disiplin adalah tindakan manajemen yang mendorong terciptanya ketaatan 

pada standar-standar organisasi atau perusahaan. Dalam prakteknya, ada saja 

pegawai yangpunya kebiasaan terlambat, mengabaikan prosedur keselamatan, 

tidak mengacuhkan rincian yang diperlukan dalam pekerjaan mereka, bertindak 

kasar kepada pelanggan, terlibat dalam tingkah laku yang tidak profesional 

dengan rekan kerja. Ketika ini terjadi diterapkanlah disiplin pegawai untuk 

mengkomunikasikan perilaku yang tidak dapat diterima seperti itu dan sekaligus 

memberi peringatan bahawa akan ada tindakan lebih lanjut bila pegawai tidak 

mengubah perilakunya, Davis & Werther dalan Marwansyah (2010:410). 

 Kedisiplinan merupakan fungsi operatif Manajemen Sumber Daya 

Manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan semakin tinggi 

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

bagi organisasi mencapai hasil yang optimal, Hasibuan (2012). 
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 Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang 

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, 

semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

Oleh karena itu setiap pemimpin atau manajer selalu berusaha agar para 

bawahannya mempunyai disiplin yang baik. Dalam definisi lain disiplin 

merupakan ketaatan kepada suatu perusahaan beserta segala ketentuan-

ketentuannya berdasarkan keinsafan dan kesadaran, baik yang tertulis maupun 

tidak tertulis, Nuraini (2013:103). Sedangkan disiplin kerja merupakan suatu 

sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-perturan yang 

berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup menjalankan 

dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas 

dan wewenang yang diberikan kepadanya, Siagian dalam Nuraini (2013:106). 

2.3.2 Indikator-Indikator Disiplin Kerja 

 Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

suatu organisasi, diantaranya, Nitisemito dalam Muhaimin (2008:6) :  

1. Disiplin pada waktu kerja  

a. Kehadiran 

b. Jam kerja 

2. Disiplin pada perilaku kerja 

a. Sikap dan etika kerja 

b. Tanggung jawab pada pekerjaan 
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3. Disiplin pada peraturan 

a. Kepatuhan pada standar waktu penyelesaian kerja 

b. Kepatuhan pada peraturan dan tata tertib 

2.3.3 Pendekatan Disiplin Kerja 

 Terdapat bentuk pendekatan displin kerja, Mangkunegara dalam 

Sinambela (2012:238) sebagai berikut : 

1. Disiplin Modern 

Yaitu pendekatan yang mempertemukan sejumlah keperluan atau kebutuhan 

baru diluar hukuman. Adapun asumsi pendekatan ini adalah : 

a. Disiplin modern merupaka suatu cara menghindarkan bentuk hukuman secara 

fisik. 

b. Melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses hukum yang 

berlaku. 

c. Keputusan-keputusan yang semaunya terhadap kesalahan atau prasangka 

harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan dengan 

mendapatkan fakta-faktanya. 

d. Melakukan proses terhadap keputusan yang berat sebelah pihak terhadap 

kasus disiplin. 

2. Disiplin Tradisi 

Yaitu pendekatan disiplin dengan cara memberikan hukuman. Adapun asumsi 

pendekatan ini adalah : 

a. Disiplin 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 karyawan lainnya agar tidak mengikuti pelanggaran yang sama. 

d. Peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman yang lebih keras. 

e. Pemberian hukuman terhadap karyawan yang melanggar kedua kalinya harus 

diberi hukuman yang lebih berat. 

3. Disiplin Bertujuan 

Pendekatan disiplin bertujuan diterapkan dengan harapan bahwa 

sesungguhnya belum pada tahap pemberian hukuman, tetapi lebih bersifat 

pembinaan. Adapun asumsi pendekatan ini adalah : 

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

b. Disiplin bukanlah suatu hukuman, akan tetapi lebih mengarah pada 

pembentukan perilaku sosiatif. 

c. Disiplin ditujukan untuk perubahan pada perilaku yang lebih baik. 

d. Disiplin karyawan bertujuan agar karyawan bertanggung jawab terhadap 

perbuatannya. 

2.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

 Disiplin dimaksudkan sebagai saran untuk melatih dan mendidik orang-

orang terhadap peraturan-peraturan agar ada kepatuhan dan supaya dapat berjalan 

dengan tertib dan teratur dalam organisasi. 

 Untuk melaksanakan pembinaan kedisiplinan kerja karyawan, terlebih 

dahulu perlu diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat disiplin 
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karyawan itu sendiri. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tegak tidaknya 

suatu disiplin dalam suatu organisasi atau perusahaan, faktor-faktor tersebut, 

Hasibuan (2012), antara lain : 

1. 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-sunggguh dan disiplin dalam 

mengerjakannya. 

2. Teladan Pemimpin 

Teladan pemimpin 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 perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahanpun 

akan ikut baik. Jika teladan pimpinan kurang baik (kurang berdisiplin), para 

bawahan pun akan kurang disiplin.  

3. Balas Jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan 

karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap 

perusahaan atau pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin baik terhadap 

pekerjaan, kedisiplian mereka akan semakin baik pula. Jadi, balas jasa berperan 

penting untuk menciptakan kedisiplinan karyawan.Artinya semakin besar balas 



 
 

26 
 

jasa semakin baik kedisiplinan karyawan. Sebaliknya, apabila balas jasa kecil 

kedisiplinan karyawan menjadi rendah, karena karyawan sulit untuk berdisiplin 

baik selama kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik. 

4. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan 

sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama 

dengan manusia lainnya. Dengan keadilan yang baik akan menciptakan 

kedisiplinan yang baik pula. Jadi, keadilan harus diterapkan dengan baik pada 

setiap perusahaan supaya kedisiplinan karyawan perusahaan baik pula. 

5. Waskat (Pengawasan Melekat) 

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. Jadi, waskat menuntut adanya kebersamaan aktif antara atasan 

dengan bawahan dalam mencapai tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

Dengan kebersamaan aktif antara atasan dengan bawahan, terwujudlah kerja sama 

yang baik dan harmonis dalam perusahaan yang mendukung terbinanya 

kedisiplinan karyawan yang baik. 

6. 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. 
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7. Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan perusahaan. Ketegasan pimpinan menegur dan 

menghukum setiap karyawan yang indisipliner akan mewujudkan kedisiplinan 

yang baik pada perusahaan tersebut. 

8. Hubungan Kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama karyawan ikut 

menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Terciptanya 

hubungan kemanusiaan yang serasi akan mewujudkan lingkungan dan suasana 

kerja yang nyaman. Hal ini akan memotivasi kedisiplinan yang baik pada 

perusahaan. Jadi, kedisiplinan karyawan akan tercipta apabila hubungan 

kemanusiaan dalam organisasi tersebut baik.  

2.3.5 Pandangan Islam tentang Displin Kerja 

 Islam sangat mengajarkan umatnya untuk berkerja, dan berkerja mestilah 

dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah untuk mendapatkan kebahagian 

hidup berupa rezeki didunia, disamping tidak melupakan kehidupan hari akhirat. 

Karena itu dalam islam hendaklah menjadikan kerja sebagai ibadah bagi 

keberkatan rezeki yang diperolehnya, lebih-lebih bagi sebagai bekal untuk 

menghadapi kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Disiplin adalah sikap mentaati 

peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Dalam ajaran Islam 

banyak ayat Al-Qur‟an dan Hadist yang memerintahkan disiplin dalam arti 

ketaatan pada peraturan yang telah ditetapka, Komara (2009). 
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Sebagaimana dalam firman allah dalam surah An-Nisa ayat (59) : 

ٍّ  ٌ ِ ٍّ ٍّفَئ ِزٍِّين ُكى  َي  ُسىَلٍَّوأُونِيٍّاِل  ٍََّوأَِطيُعىاٍّانزَّ ٍّآَينُىاٍّأَِطيُعىاٍَّّللاَّ ٍَ يَاٍّأَيُّهَاٍّانَِّذي

ِوٍّتَنَاَسع ٍّ ٍَِّوان يَى  ٍّبِاَّللَّ ٌَ ِينُى ٍّتُؤ  ٍُّكن تُى   ٌ ُسىِلٍّإِ ٍَِّوانزَّ وهٍُّإِنَىٍَّّللاَّ ٍّفَُزدُّ ء  ٍّفِيٍَّشي  تُى 

ٍّتَأ ِويًلٍّ ٍُ َس ٍَّوأَح  نَِكٍَّخي ز  ِخِزٍٍَّّۚذَٰ  اْل 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatny”. 

Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Ashr ayat (3) menyebutkan : 

 

ٍّ ۟اٍّبِٱن َحقِّ ِتٍَّوتََىاَصى  هَِحَٰ هُى۟اٍّٱنصََّٰ ًِ ٍَّءاَينُى۟اٍَّوَع ٍَ ٍّٱنَِّذي إِلَّ

اٍّ۟ ب زٍٍَِّّوتََىاَصى  بِٱنصَّ  

Artinya : “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat 

menasehati supaya menetapi kesabaran”. 

2.3.6 Hubungan Disiplin Kerja dan Kinerja Pegawai 

 Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang 

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, 

semangat kerja dan terwujudnya tujuan organiasi atau instansi dan pegawai. Oleh 
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karena itu, pemimpin selalu berusaha agar bawahannya selalu mempunyai disiplin 

yang baik. Seorang pemimpin dikatakan efektif dalam kepemimpinannya, jika 

bawahannya berdisiplin baik. Untuk memelihara dan meningkakan kedisiplinan 

yang baik adalah hal yang sulit, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. 

Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi atau instansi. Tanpa 

dukungan disiplin kerja pegawai yang baik sulit organisasi atau instansi untuk 

mewujudkan tujuannya yaitu pencapaian kinerja optimal pegawai. Jadi, disiplin 

adalah kunci keberhasilan suatu organisasi atau instansi dalam mencapai 

tujuannya, Hasibuan (2012:194). 

2.4 Mutasi 

2.4.1 Pengertian Mutasi 

Mutasi atau perpindahan jabatan atau pekerjaan merupakan fenomena 

yang biasa terjadi pada suatu instansi. Perubahan posisi jabatan atau pekerjaan 

disini masih dalam level yang sama dan juga tidak diikuti perubahan tingkat 

wewenang, tanggung jawab, status, kekuasaan dan pendapatannya, yang berubah 

dalam mutasi hanyalah bidang tugasnya. 

 Mutasi adalah kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses 

pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan tenaga kerja ke 

situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh 

kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan, Sastrohadiwiryo dalam 

Kadarisman (2012:68). 
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 Mutasi adalah kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses 

pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan tenaga kerja ke 

situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh 

kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan kinerja yang semaksimal 

mungkin kepada organisasi. Mutasi adalah pemindahan dari posisi yang baru tapi 

memiliki kedudukan, tanggung jawab, dan jumlah remunerasi yang sama, 

Hanggraeni (2012:80). dan mutasi adalah suatu kegiatan rutin dari suatu 

perusahaan untuk dapat melaksanakan prinsip „the right men on the right place’, 

Daryanto (2013:41). Mutasi  adalah  kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan  

dengan  proses pemindahan  fungsi, tanggung jawab, dan  status  ketenagakerjaan  

tenaga  kerja  kesituasi  tertentu  dengan  tujuan agar  tenaga  kerja  yang  

bersangkutan  memperoleh kepuasan  kerja  yang mendalam dan dapat 

memberikan hasil kinerja yang semaksimal mungkin kepada organisasi, 

Kadarisman (2012:68).  

2.4.2 Indikator Mutasi Kerja 

Beberapa indikator mutasi kerja, Ambarita (2015), yaitu :  

1.  Frekwensi   Mutasi,   yaitu   tingkat   keseringan   pelaksanaan   mutasi   

dalam organisasi.  

2. Alasan  mutasi,  yaitu  faktor-faktor  yang  menjadi  pendukung  

terlaksananya mutasi baik itu datangnya dari perusahaan maupun dari 

pegawai itu sendiri.  

3. Ketepatan dalam melaksanakan mutasi yang disesuaikan dengan :  

a. Kemampuan kerja pegawai.  
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b. Tingkat pendidikan.  

c. Lamanya masa menjabat.  

d. Tanggung jawab atau beban kerja.  

e. Kesenangan atau keinginan pegawai.  

f. Kebijaksanaan atau peraturan yang berlaku.  

g. Kesesuaian antara jabatan yang lama dan jabatan yang baru. 

2.4.3 Jenis-Jenis Mutasi 

 Mutasi seringkali dilakukan atas keinginan atau kebutuhan perusahaan 

atau atas keinginan karyawan sendiri. Jenis mutasi, Endang (2010:87) adalah:  

1. Ditinjau dari tempat kerja karyawan  

a. Mutasi antarurusan  

b. Mutasi antarseksi  

c. Mutasi antarbagian  

d. Mutasi antarbiro  

e. Mutasi antarinstansi  

2. Ditinjau dari tujuan dan maksud mutasi  

a. Production transfer, mutasi pada jabatan yang sama, karena produksi di 

tempat yang lama menurun.  

b. Replacement transfer, mutasi dari jabatan yang sudah lama dipegang ke 

jabatan yang sama dibagian lain, untuk menggantikan karyawan yang 

belum lama bekerja atau karyawan yang diberhentikan.  

c. Versatility transfer, mutasi dari jabatan yang satu ke jabatan lain untuk 

menambah pengetahuan karyawan yang bersangkutan.  
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d. Shift transfer, mutasi dalam jabatan yang sama. Misalnya, shift A (malam) 

pindah ke shift B (pagi).  

e. Remedial transfer, mutasi karyawan ke bagian mana saja untuk menumpuk 

dan memperbaiki kerja sama antarkaryawan.  

3. Ditinjau dari masa kerja karyawan  

a. Temporary transfer, mutasi yang bersifat sementara untuk mengganti 

karyawan yang cuti atau berhalangan.  

b. Permanent transfer, mutasi yang bersifat tetap.  

2.4.4 Dasar Mutasi  

 Ada tiga dasar atau landasan pelaksanaan mutasi pegawai yang kita kenal 

dengan merit system, seniority system dan spoiled system, Hasibuan (2012). 

1. Merit system 

Merit system adalah mutasi pegawai yang didasakan atas landasan yang 

bersifat ilmiah, objektif dan hasil prestasi kerjanya. Merit system atau 

carreersystem ini merupakan dasar mutasi yang baik karenanya : 

a. Output dan produktivitas kerja meningkat. 

b. Semangat kerja meningkat. 

c. Jumlah kesalahanyang diperbuat menurun. 

d. Absensi dan disiplin pegawai semakin baik. 

e. Jumlah kecelakaan akan menurun. 

2. Seniority system 

Seniority system yang didasarkan atas landasan masa kerja, usia, dan 

pengalaman kerja dari pegawai bersangkutan. Sistem mutasi seperti ini tidak 



 
 

33 
 

objektif karena kecakapan orang dimutasi berdasarkan senioritas belum tentu 

mampu memangku jabatan baru. 

3. Spoil system 

Spoil system adalah mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan 

sistem mutasi seperti ini kurang baik karena didasarkan atau pertimbangan suka 

atau tidak suka. 

2.4.5 Metode Mutasi 

 Mutasi dalam suatu organisasi dapat dilakukan dengan dua cara, 

Hasibuan (2012:103), yaitu: 

1. Cara tidak ilmiah 

Mutasi dengan cara tidak ilmiah dilakukan: 

a. Tidak didasarkan kepada norma atau standar kriteria tertentu. 

b.  Berorientasi semata-mata kepada masa kerja dan ijazah, bukan atas 

prestasi atau faktor-faktor riil. 

c. Berorientasi kepada banyaknya anggaran yang tersedia, bukan atas 

kebutuhan riil karyawan. 

d. Berdasarkan spoil system. 

2. Cara ilmiah 

Mutasi dengan cara ilmiah dilakukan: 

a. Berdasarkan norma atau standar kriteria tertentu, seperti analisis pekerjaan. 

b. Berorientasi pada kebutuhan yang riil atau nyata. 

c. Berorientasi pada formasi riil kepegawaian. 

d. Berorientasi kepada tujuan yang beraneka ragam. 
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e. Berdasarkan objektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Mutasi dalam suatu organisasi dapat dilakukan dengan cara, Endang 

(2010:84), yaitu Horizontal (rotasi kerja atau mutasi biasa), pemindahan 

karyawan dari satu posisi atau jabatan atau tempat atau pekerjaan yang lain yang 

setara tanpa diikuti dengan kenaikan atau penurunan jabatan. Dalam program 

kepegawaian mutasi bertujuan untuk, Moekijat (2010:117): 

1. Mempertahankan pegawai-pegawai yang telah lama masa kerjanya sebagai 

perubahan atau pengurangan keperluan produksi. 

2. Mengembangkan kecakapan pegawai dalam berbagi bidang. 

3. Megadakan penggantian antar regu. 

4. Memperbaiki penempatan yang tidak memuaskan. 

Tujuan mutasi adalah agar pegawai tidak merasa jenuh dengan 

pekerjaannya. Kita tahu bahwa pegawai akan jenuh terhadap pekerjaan yang 

digelutinya selama bertahun-tahun. Akibatnya akan berimbas kepada hasil kinerja 

pegawai. Mutasi juga dapat dilakukan kepada pegawai yang telah lalai 

melaksanakan tugasnya atau tidak mampu melakukan tugasnya secara sempurna. 

2.4.6 Hubungan Mutasi dan Kinerja Pegawai 

 Dalam perspektif teoritis, mutasi pegawai adalah pemindahan atau 

perubahan posisi pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lain secara horizontal 

dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja pegawai dalam 

suatu organisasi atau instansi. Mutasi sendiri dimaksudkan agar dapat 

menciptakan efisiensi dan efektifitas didalam organisasi sehingga secara tidak 
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langsung dapat meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan 

sendirinya, Fitriani (2011:30). 

2.5 Penelitian Terdahulu 

 Sebagai perbandingan berikut adalah hasil penelitian yang relevan telah 

dilakukan: 

1. Mariana Kristiyanti dan Lisda Rahmasari (2009) 

Mariana Kristiyanti dan Lisda Rahmasari melakukan penelitian mengenai 

Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Nyonya Meneer 

Semarangdengan menggunakan variabel penelitian disiplin kerja sebagai variabel 

bebas dan kinerja pegawai sebagai variabel terikat, menyimpulkan angka t-hitung 

antara disiplin kerja (X) terhadap kinerja karyawan (Y) sebesar 2,354 > t tabel 

sebesar 1,6663 dan probabilitas sebesar 0,021 < taraf signifikan α = 5% (0,05); 

berarti secara parsial (individu) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara disiplin kerja (X) terhadap kinerja karyawan (Y), dengan demikian, 

hipotesis telah menyatakan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Nyonnya Meneer Semarang, 

diterima. 

2. Wahyuningrum (2010) 

Wahyuningrum melakukan penelitian tentang Hubungan Kemampuan, 

Kepuasan, dan Disiplin Kerja dengan Kinerja Pegawai di Kecamatan Tanggung 

harjo Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa  terdapat 

hubungan yang positif antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat, yaitu 
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ada hubungan yang positif antara kemampuan pegawai dengan kinerja, serta ada 

hubungan yang positif antara disiplin dengan kinerja. 

3. Nurhayani Hasibuan (2013) 

Nurhayani Hasibuan (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh mutasi 

terhadap kinerja pegawai pada badan perencanaan pembangunan daerah 

(bappeda) Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mutasi 

mempunyaipengaruh yang disignifikan terhadap terhadap kinerja pegawai, namun 

tingkat signifikannya relatif kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

variabel mutasi sebesar 1% menyebabkan kenaikan pada kinerja sebesar 3%. 

4. Salina Dia Herdianto (2013) 

 Salina Dia Herdianto (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh 

mutasi terhadap kinerja pegawai pada perum perhutani Jakarta. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa dengan menggunakan analisis regresi linear dapat diketahui 

bahwa besarnya persentase pengaruh mutasi jabatan terhadap kinerja pegawai 

pada perum PERHUTANI adalah sebesar 71,6%.Sedangkan sisanya sebesar 

28,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan. 

5. Harlie (2010) 

Harlie (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh Disiplin Kerja, 

Motivasi dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada 

Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung Kalimantan Selatan. Menunjukkan 

bahwa pada pengujian uji t dan uji F diketahui bahwa variabel bebas disiplin kerja 

baik secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh nyata terhadap kinerja 

pegawai. Variabel disiplin merupakan variabel yang dominan mempengaruhi 
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variabel terikat yaitu kinerja pegawai. Metode penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode survei dengan jumlah populasi 1.197 dan jumlah 

sampel 112 PNS Pemkab Tabalong. Kuesioner disusun berdasarkan skala likert 

dengan menggunakan software SPSS. 

6. Sherly Shelviana (2015) 

Sherly Shelviana (2015) melakukan penelitian tentang Hubungan Disiplin 

Kerja Dengan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kecamatan Samarinda Ulu 

Kota Samarinda. Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis diketahui 

bahwa kedua variabel yaitu disiplin kerja (X) dengan kinerja pegawai negeri sipil 

(Y)mempunyai hubungan yang positif dan sedang, hal ini dibuktikan denga r = 

0,491 dimana pedoman untuk memberikan interpretasi yang berada pada interval 

0,40-0,599 yang termasuk katagori sedang, oleh karena itu disiplin kerja di 

Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda harus dipertahankan dan ditingkatkan 

lagi agar tercapainya kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang optimal. 

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya 

adalah dari segi indikator penelitian, sampel penelitian, tempat penelitian, waktu 

penelitian yang berbeda dan diangkat dengan judul “Pengaruh Disiplin Kerja dan 

Mutasi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bengkalis”. 
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2.6 Variabel Penelitian 

 Adapun variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel independen (bebas) yaitu :  

a. Disiplin Kerja (X1) 

b. Mutasi (X2) 

2. Variabel dependen (terikat) yaitu :  Kinerja (Y) 

2.7 Definisi Konsep Operasional Variabel Penelitian 

 Konsep operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-

masingvariabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator 

yangmembentuknya. Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional Variabel 

No Variabel Definisi  Operasional Indikator 
Skala   

pengukuran 

1 Kinerja (Y) Kinerja merupakan suatu 

hasil kerja yang dihasilkan 

oleh seorang pegawai 

diartikan untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

Kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan 

kepadanya.  

(Mangkunegara 2010). 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Pelaksaan 

tugas 

4. Tanggung 

jawab 

(Mangkunegara 

2010). 
Likert 

2. Disiplin 

Kerja (X1) 

Disiplin merupakan suatu 

sikap tingkah laku dan 

perbuatan yang sesuai 

dengan peraturan dari 

perusahaan baik tertulis 

maupun tidak tertulis. 

(Nitisemito dalam 

Muhaimin, 2008: 6). 

1. Waktu Kerja 

2. Perilaku Kerja 

3. Peraturan 

Kerja 

(Nitisemito dalam 

Muhaimin, 2008: 

6). 

Likert 
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3. Mutasi 

(X2) 

Mutasi adalah suatu 

perubahan posisi atau 

jabatan atau tempat atau 

pekerjaan yang dilakukan 

baik secara horizontal 

maupun vertikal di dalam 

satu organisai tanpa 

menimbulkan perubahan 

dalam gaji ataupun pangkat 

atau golongan dengan 

tujuan menambah 

pengetahuan dan 

pengalaman serta untuk 

menghindari kejenuhan. 

(Hasibuan 2012)  

1. Kemampuan 

kerja.  

2. Tingkat 

pendidikan.  

3. Lamanya 

masa 

menjabat.  

4. Kesenangan 

atau keinginan 

pegawai.  

5. Kebijaksanaan 

atau peraturan 

yang berlaku.  

 (Ambarita 2015)  

 

Likert 

 

2.8 Kerangka Konsep 

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas 

tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. 

Kerangka pemikiran ini menjelaskan pengaruh langsung antara variabel 

independen (Disiplin Kerja dan Mutasi) terhadap variabel devenden (Kinerja).  

Untuk memelihara dan meningkakan kedisiplinan yang baik adalah hal 

yang sulit, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Kedisiplinan harus 

ditegakkan dalam suatu organisasi atau instansi. Tanpa dukungan disiplin kerja 

pegawai yang baik sulit organisasi atau instansi untuk mewujudkan tujuannya 

yaitu pencapaian kinerja optimal pegawai. Jadi, disiplin adalah kunci keberhasilan 

suatu organisasi atau instansi dalam mencapai tujuannya, Hasibuan (2012). 

Sedangkan Mutasi sendiri dimaksudkan agar dapat menciptakan efisiensi dan 
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efektifitas didalam organisasi sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan 

kinerja dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan sendirinya, Fitriani (2011). 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dijelaskan dalam gambar, 

sebagai berikut : 

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Disiplin Kerja (XI) dan Mutasi (X2) 

 Terhadap Kinerja (Y) 

     Variabel Independen     Variabel Dependen 

 

 H1   

   

H2 

 

H3 

 

 

Sumber : Kaswan (2016) 

2.9 Hipotesis  

 Hipotesis adalah pernyataan yang mengemukakan perkiraan adanya 

hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Dengan menggunakan hipotesis, 

penelitian terarah melalui pengujian hipotesis, Wirawan (2013:352). 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah : 

Disiplin Kerja 
(X1) 

Mutasi Pekerjaan 

(X2) 

Kinerja 
(Y) 
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H1 :   Diduga disiplin kerja berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai negeri sipil pada kantor sekretariat daerah kabupaten 

bengkalis. 

 Menurut Kasmir (2016), faktor faktor yang mempengaruhi kinerja salah 

satu nya adalah disiplin kerja, disiplin kerja adalah merupakan usaha pegawai 

untuk menjalankan aktivitas kerjanya secara sungguh-sungguh. Disiplin kerja 

dalam hal ini dapat berupa waktu, masuk kerja selalun tepat waktu. Kemudian 

disiplin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya sesuai dengan 

perintah yang harus dikerjakan. Pegawai yang disiplin akan mempengaruhi 

kinerja. 

H2 :  Diduga mutasi berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai negeri sipil pada kantor sekretariat daerah kabupaten bengkalis.  

Menurut Kadarisman (2012:68), Mutasi  adalah  kegiatan 

ketenagakerjaan yang berhubungan  dengan  proses pemindahan  fungsi, tanggung 

jawab, dan  status  ketenagakerjaan  tenaga  kerja  kesituasi  tertentu  dengan  

tujuan agar  tenaga  kerja  yang  bersangkutan  memperoleh kepuasan  kerja  yang 

mendalam dan dapat memberikan hasil kinerja yang semaksimal mungkin kepada 

organisasi. 

H3  : Diduga disiplin kerja dan mutasi berpengaruh secara simultan dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada kantor sekretariat daerah 

kabupaten bengkalis.  

Menurut Kasmir (2016), faktor faktor yang mempengaruhi kinerja salah 

satu nya adalah disiplin kerja, disiplin kerja adalah merupakan usaha pegawai 
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untuk menjalankan aktivitas kerjanya secara sungguh-sungguh. Disiplin kerja 

dalam hal ini dapat berupa waktu, masuk kerja selalun tepat waktu. Pegawai yang 

disiplin akan mempengaruhi kinerja. Kadarisman (2012:68), Mutasi  adalah  

kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan  dengan  proses pemindahan  fungsi, 

tanggung jawab, dan  status  ketenagakerjaan  tenaga  kerja  kesituasi  tertentu  

dengan  tujuan agar  tenaga  kerja  yang  bersangkutan  memperoleh kepuasan  

kerja  yang mendalam dan dapat memberikan hasil kinerja yang semaksimal 

mungkin kepada organisasi. 

H4 : Diduga variabel disiplin berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai 

negeri sipil pada kantor sekretariat daerah kabupaten bengkalis. 

2.10 Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah penentuan konstrak atau  sifat  yang  akan  

dipelajari  sehingga  menjadi  variabel  yang  dapat  diukur. Definisi operasional 

menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan  mengoperasikan  

konstrak,  sehingga  memungkinkan  bagi  peneliti  yang lain  untuk  melakukan  

replikasi  pengukuran  dengan  cara  yang  sama  atau mengembangkan cara 

pengukuran konstrak yang lebih baik, Sugiyono (2012: 31),  sebagai berikut : 

a. Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai 

diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kinerja adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. (Mangkunegara 2010). 
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b. Disiplin merupakan suatu sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai 

dengan peraturan dari perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis. 

(Nitisemito dalam Muhaimin, 2008: 6). 

c. Mutasi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan atau tempat atau 

pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal di dalam 

satu organisai tanpa menimbulkan perubahan dalam gaji ataupun pangkat 

atau golongan dengan tujuan menambah pengetahuan dan pengalaman 

serta untuk menghindari kejenuhan, (Hasibuan 2012).  


