
 13 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

2.1.1 Sistem 

 Sistem berasal dari bahasa latin (systema) dan bahasa yunani (sustema) 

adalah kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama 

untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sistem adalah kumpulan 

/group/ komponen apapun baik phisik yang saling berhubungan satu sama lain 

dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Manusia 

hidup di dunia penuh dengan sistem, di sekeliling manusia apa yang dilihat 

sebenarnya adalah kumpulan dari sesuatu sistem. Sistem adalah seperangkat 

komponen-komponen atau elemenelemen yang saling berhubungan dan 

bekerjasama untuk mencapai tujuan. Sistem merupakan satu set unsur-unsur yang 

tergabung menjadi satu untuk tujuan tertentu.  Hasenda (2017). 

 Menurut Fakhri Husein dan Wibowo dalam AR Farizki (2016) sistem 

adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi 

mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendristribusikan informasi untuk 

mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Sedangkan 

Al-Bahra Bin Ladja Mudin (2012) berpendapat sistem adalah merupakan 

kumpulan dari komponen atau elemen-elemen atau subsistem subsistem. Secara 

umum sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain sistem juga dapat mendukung 
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pengelolaan data, dengan cara membentuk aliran informasi yang digunakan 

sebagai pengambilan keputusan. 

Menurut Yakub dalam G Sirait (2014) sistem adalah sekelompok elemen-

elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. 

Organisasi terdiri dari sejumlah sumber daya manusia, material, mesin, uang dan 

informasi. sumber daya tersebut bekerja sama menuju tercapainya suatu tujuan 

tertentu yang ditentukan oleh pemilik atau manajemen.  

Teori sistem yang melahirkan konsep futuristik dikenal dengan konsep 

sibernetika. Konsep atau bidang kajian ilmiah berkaitan dengan upaya-upaya 

untuk menerapkan berbagai disiplin ilmu yaitu; perilaku, fisika, biologi, dan 

teknik. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah masukan 

(input), pengolahan (processing), dan keluaran (output).  D Hasenda (2017). 

1. Karakteristik Sistem 

Menurut AR Farizki (2016) suatu sistem mempunyai beberapa 

karakteristik tertentu yaitu: 

a. Komponen-komponen (component) 

Komponen sistem dapat berupa benda nyata ataupun abstrak, 

komponen sistem disebut sebagai subsistem, dapat berupa orang, benda, 

hal atau kejadian yang terlibat dalam sistem. 

b. Batas sistem (boundary) 

Batas sistem diperlukan sebagai membedakan sistem satu dengan 

sistem yang lain. Tanpa adanya suatu batasan sistem maka akan terjadi 

kesulitan di dalam menjelaskan suatu sistem. 
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c. Lingkungan luar sistem (environments) 

Lingkungan luar sistem dapat memberikan pengaruh terhadap sistem 

tersebut, pengaruh tersebut dapat mengutungkan dan dapat merugikan 

keberlangsungan suatu sistem. 

d. Penghubung (interface) 

Merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan 

subsistem yang lainnya. Dalam dunia komputer penghubung dapat berupa 

bentuk salah satunya adalah layar monitor. 

e. Masukan (input) 

Segala sesuatu yang perlu di masukan ke dalam sistem sebagi bahan 

yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan keluaran yang berguna. 

Masukan disebut sebagai data. 

f. Pengolah (process) 

Pengolahan merupakan progam aplikasi komputer yang 

dikembangkan untuk keperluuan khusus. Progam aplikasi tersebut mampu 

menerima masukan, mengolah masukan, dan menampilkan hasil olahan 

sesuai dengan kebutuhan para pemakai. 

g. Keluaran (output) 

Keluaran adalah informasi yang dihasilkan oleh progam aplikasi yang 

akan di gunakan oleh para pemakai sebagai bahan pengambilan keputusan 

h. Sasaran atau tujuan (objectives/goal). 

Tujuan merupakan kondisi atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh 

sistem dalam jangka waktu panjang. Sasaran merupakan hasil dari tiap 

tahapan yang mendukung upaya pencapain tujuan. 
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i. Mempunyai kendali (control) 

Kendali dapat berupa validasi masukan, validasi proses, maupun 

validasikeluaran yang dapat dirancang dan dikembangkan secara 

terprogam. 

j. Mempunyai umpan balik (Feedback) 

Perlu adanya umpan balik karena untuk mengecek terjadinya 

penyimpangan proses dalam sistem dan mengembalikanya ke dalam 

kondisi normal. 

2. Klasifikasi Sistem 

Klasifikasi sistem lebih dikenal juga dengan sistem terotomasi, sistem 

otomatisasi adalah sistem buatan manusia dan dengan menggunakan komputer 

sebagai media sistem. Sistem otomatisasi mempunyai sejumlah komponen 

yaitu ; 

a. Perangkat keras (CPU, disk, printer). 

b. Perangkat lunak (sistem operasi, sistem database, program pengontrol 

komunikasi, program aplikasi). 

c. Personil (yang mengoperasikan sistem, menyediakan masukan, 

mengkonsumsi keluaran dan melakukan aktivitas manual yang mendukung 

sistem). 

d. Data (yang harus tersimpan dalam sistem selama jangka waktu tertentu). 

e. Prosedur (instruksi dan kebijakan untuk mengoperasikan sistem). 
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Sistem otomatisasi juga mempunyai beberapa kategori, kategori ini 

melengkapi di dalam media komputer. Kategori sistem ini sebagai penghubung 

komputer server dengan komputer yang lain, katagori sistem otomatisasi yaitu : 

a. On-line sistem. 

Sistem on-line adalah sistem yang menerima langsung masukan 

(input) yang berupa data pada area dimana masukan tersebut direkam dan 

menghasilkan keluaran (output) yang dapat berupa hasil komputerisasi 

pada area dimana mereka dibutuhkan. Area sendiri dapat dipisah-pisah 

dalam skala, misalnya ratusan kilometer. Biasanya digunakan bagi 

reservasi kereta api, perbankan dll. 

b. Real-time sistem. 

Sistem real-time adalah mekanisme pengontrolan, perekaman data, 

pemrosesan yang sangat cepat sehinga keluran (output) yang dihasilkan 

dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Perbedaan dengan sistem 

on-line adalah satuan waktu yang digunakan real-time biasanya 

seperseratus atau seperseribu detik sedangkan on-line masih dalam skala 

detik atau bahkan kadang beberapa menit. Perbedaan lainnya, on-line 

biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real-time 

berinteraksi langsung dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakan. 

 

2.1.2 Informasi 

Informasi berasal dari kata Perancis kuno, information yang diambil dari 

bahasa latin informationem yang berarti garis besar, konsep, ide. Informasi 

merupakan kata benda dari informare yang berarti aktivitas dalam pengetahuan 
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dan komunikasi. Menurut istilah informasi adalah sekumpulan data/ fakta yang 

diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi 

penerima. Yakub dalam D Hasenda (2017) 

Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang 

penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu 

juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Untuk memperoleh 

informasi, diperlukan adanya data yang akan diolah dan unit pengolah. Setiawan 

(2016). 

Menurut R Wiseliner (2013) Informasi merupakan proses lebih lanjut dari 

data yang memiliki nilai tambah. Informasi dapat dikelompokkan menjadi 3 

bagian yaitu: 

1. Informasi strategis, informasi ini digunakan untuk mengambil keputusan 

jangka panjang, mencakup informasi eksternal, rencana perluasan 

perusahaan dan sebagainya. 

2.  Informasi taktis, informasi ini dibutuhkan untuk mengambil keputusan 

jangka menengah. Seperti informasi trend penjualan yang dapat 

dimanfaatkan untuk menyusun rencana penjualan. 

3. Informasi teknis, informasi ini dibutuhkan untuk keperluan operasional 

sehari-hari. Seperti informasi persediaan stock, retur penjualan dan laporan 

kas harian. 

Menurut George R. Terry, informasi adalah data penting dan memberikan 

pengetahuan yang berguna. Informasi merupakan pengumpulan dan pengolahan 
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data untuk memberikan keterangan atau pengetahuan. Menurut Jogiyono, 

informasi didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk 

yang lebih berguna atau berarti bagi penerimanya, menggambarkan suatu kejadian 

(event). Menurut UU 14 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik , 

informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang 

mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang 

dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan serta 

format sesuai dengan perkembnagan teknologi informasi dan komunikasi secara 

elektronik maupun non elektronik. D Hasenda (2017). 

Informasi mempunyai beberapa fungsi, menurut AR Farizky (2016) fungsi 

suatu informasi yaitu : 

a. Menambah pengetahuan, pengetahuan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan yang mendukung proses penganbil keputusan. 

b. Mengurangi ketidakpastian, dapat digunakan sebagai menghindari 

keraguan pada saat pengambilan keputusan. 

c. Mengurangi resiko kegagalan, sehingga kemungkinan terjadinya 

kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang 

tepat. 

d. Mengurangi keanekaragaman atau variasi yang tidak di perlukan.  

e. Memberi standar, aturan-aturan, ukuran-ukuran dan keputusan-keputusan 

yang menentukan pencapaian sasarna dan tujuan. 
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2.1.3 Manajemen 

Menurut FA Wiranda,dkk (2015) manajemen adalah suatu rangkaian 

aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, 

kepemimpinan dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber daya organisasi 

(manusia, fisik dan informasi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi 

secara efektif dan efisien. MSP Hasibuan dalam Wiranda (2015) manajemen 

adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. 

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen 

adalah masalah sumber daya organisasi yang digunakan dan dimanfaatkan secara 

efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. 

Menurut AR Farizky (2016) manajemen adalah suatu proses yang 

menekankan keterlibatan dan aktivitas yang saling terkait untuk mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan. Secara umum manajemen dikatakan sebagai mengatur. Jadi 

manajemen adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

atau aktifitas secara bersama-sama atau melibatkan orang lain demi mencapai 

suatu tujuan yang sama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 

Resty (2016) ada 3 alasan utama mengapa manajemen diperlukan, adapun 

alasan-ala san tersebut : 

1. Untuk mencapai tujuan, manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

organisasi dan pribadi 
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2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling 

bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi 

seperti pemilik, karyawan, pelanggan, konsumen dan pemerintah 

3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, suatukerja organisasi dapat di 

ukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara umum adalah 

efisiensi dan efektifitas. 

2.1.4 Sistem Informasi Manajemen 

Dalam organisasi banyak kita lihat manfaat suatu sistem informasi bila 

digunakan sebaik mungkin. Peranan manajemenlah yang menuntut penyebaran 

dan penggunaan  sumber-sumber yang efesien untuk mencapai suatu tujuan, 

dengan demikian akan membantu fungsi menajemen dengan diterimanya suatu 

informasi dengan cepat dan tepat. Maka diperlukan sistem informasi manajemen 

yang baik untuk mendukung tujuan organisasi. 

Dalam suatu perusahaan tidak akan terlepas dari berbagai macam masalah 

yang ada didalam organisasi, dan didalam suatu perusahaan perubahan sering 

sekali timbul, sehingga  perubahan ini sering sekali menjadi hambatan bagi 

manajer, maka akibatnya dari perubahan ini menimbulkan masalah. Oleh karena 

itu diperlukan suatu sistem informasi manajemen untuk mendukung manajer 

dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Sistem informasi tidak hanya 

memproses data menjadi informasi tetapi juga menyalurkan informasi untuk 

mendukung proses pengambilan keputusan.   

AR Farizky (2016) Definisi sistem informasi adalah sebuah sistem yang 

terintegrasi antara sistem manusia dan mesin, untuk menyediakan informasi untuk 
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mendukung operasi manajemen dalam suatu organisasi. Sistem ini memanfaatkan 

perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur manual, model 

manajemen dan basis data. Berbasis komputer dan sistem manusia dan mesin, 

berbasis komputer adalah perancang harus memahami pengetahuan komputer dan 

pemrosesan informasi. Sistem manusia mesin adalah adanya interaksi antara 

manusia sebagai pengelola dan mesin sebagai alat untuk memproses informasi. 

Ada proses manual yang harus dilakukan manusia dan ada proses yang terotomasi 

oleh mesin. Oleh karena itu diperlukan suatu prosedur atau manual sistem. 

Sutiyadi (2017) menyatakan bahwa, sistem informasi manajemen adalah 

sebuah sistem manusia/mesin yang yang terpadu untuk menyajikan informasi 

guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam 

sebuah organisasi.   

McLeod dan Schell dalam Sutiyadi (2017) dalam bukunya yang berjudul 

Management Information System mendefinisikan bahwa “sistem informasi 

manajemen sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi bagi 

para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Para pengguna SIM biasanya 

atas entitas-entitas organisasi formal-perusahaan atau sub unit dibawahnya. 

Informasi yang diberikan oleh SIM menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem 

utamanya dilihat dari apa yang telah terjadi dimasa lalu, apa yang sedang terjadi, 

dan apa yang kemungkinan akan terjadi dimasa depan”. 

Sistem Informasi Manajemen dapat didefinisikan sebagai sekumpulan 

subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk 

suatu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerjasama antara satu bagian dengan 
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yang lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, 

menerima masukan (input) berapa data-data, kemudian mengolahnya (processing) 

dan menghasilkan keluaran (output) beberapa informasi sebagai dasar 

pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat 

dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun dimasa mendatang, 

mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi, dengan 

memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut 

guna mencapai tujuan. Setiawan  (2016). 

Sistem informasi manajemen didalam pelaksanaanya menggunakan 

beberapa komponen yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software) komputer, berkas file atau sekumpulan data yang tersimpan baik, 

prosedur atau pedoman di dalam pengoperasian sistem informasi, manusia atau 

(brainware) atau manusia yang terlibat di dalam pengoperasian sistem informasi. 

AR farizky (2016). 

2.1.5 Sistem penggajian 

Di dalam menerapkan sistem penggajian, penggajian karyawan 

mempunyai sistem yang dinamakan sistem skala gabungan sistem ini merupakan 

perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem skala 

gabungan besarnya gaji pokok karyawan yang berpangkat sama di tentukan sama 

pula, di samping itu di berikan tunjangan kepada karyawan yang memikul beban 

kerja, resiko dan tanggung jawab yang di jalankan. AR Farizky (2016) 
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2.1.6 Sistem Akuntansi Penggajian 

Mulyadi dalam AR Farizky (2016) menyebutkan bahwa Gaji umumnya 

merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang 

mempunyai jenjang jabatan manajer yang dibayarkan secara tetap per bulan, 

sedangkan upah pada umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa 

yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) yang dibayarkan berdasarkan 

hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. 

Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan digunakan untuk mengatasi 

kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan dan pembayaran gaji dan 

upah.Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dirancang oleh perusahaan 

untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai gaji dan upah karyawan 

sehingga mudah dipahami dan mudah digunakan. Menurut AR Farizky (2016) 

menyatakan bahwa Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dirancang untuk 

menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan dan pembayarannya, 

perancangan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan ini harus dapat 

menjamin validitas, otorisasi kelengkapan, klasifikasi penilaian, ketepatan waktu 

dan ketepatan posting serta ikhtisar dari setiap transaksi penggajian dan 

pengupahan. 

 

2.2 Partisipasi Anggaran 

2.2.1 Anggaran 

Kuncoro (2016) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataaan mengenai 

estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang 

dinyatakan dalam ukuran finansial. Hansen dan Mowen (2004) mendefinisikan 
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anggaran sebagai suatu rencana kuantitatif dalam bentuk moneter maupun non 

moneter yang digunakan untuk menterjemahkan tujuan dan strategi perusahaan 

dalam satuan operasional. Anthony dan Govindarajan (2005), mendefinisikan 

anggaran sebagai sebuah rencana keuangan, biasanya mencakup periode satu 

tahun dan merupakan alat-alat untuk  perencanaan jangka pendek dan 

pengendalian dalam organisasi. Dari beberapa definisi terkait anggaran di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran merupakan suatu perencanaan kinerja 

dan keuangan dalam jangka pendek, dalam satuan moneter maupun bentuk lain, 

dan merupakan alat pengendalian dan penilaian manajemen dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi. 

Kuncoro (2016) menyebutkan bahwa partisipasi anggaran merupakan 

proses yang melibatkan individu-individu secara langsung di dalamnya dan 

mempunyai pengaruh dalam penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan 

dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran 

mereka. 

 

2.2.2  Partisipasi Anggaran  

Partisipasi anggaran ini memungkinkan para manajer untuk melakukan 

negosiasi dengan atasan mereka mengenai kemungkinan target anggaran yang 

dapat dicapai. Partisipasi anggaran memiliki beberapa manfaat. Menurut Kuncoro 

(2016) manfaat partisipasi anggaran yaitu : 

1. Memacu peningkatan moral dan inisiatif untuk mengembangkan ide dan 

informasi pada seluruh tingkat manajemen. 
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2. Meningkatkan group cohesiveness yang kemudian meningkatkan 

kerjasama antar individu dalam pencapaian tujuan. 

3. Terbentuknya group internalization yaitu penyatuan tujuan individu dan 

organisasi. 

4. Menghindari tekanan dan kebingungan dalam melaksanakan pekerjaan. 

5. Manajer menjadi tanggap pada masalah-masalah sub unit tertentu serta 

memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketergantungan antar 

departemen. 

 Menyatakan bahwa partisipasi anggaran memiliki dua keunggulan, yaitu : 

1. Tujuan anggaran akan lebih mudah diterima apabila anggaran tersebut 

berada dibawah pengawasan manajer. 

2. Partisipasi anggaran menghasilkan pertukaran informasi yang efektif 

antara pembuat anggaran dan pelaksana anggaran yang dekat dengan 

produk dan pasar.  

Dari beberapa manfaat di atas, dapat diketahui bahwa partisipasi anggaran 

ini memiliki peran yang sangat penting untuk menaikkan kinerja perusahaan serta 

dapat menghasilkan keputusan dengan kualitas yang tinggi. Setiap anggota dalam 

sebuah organisasi diberikan tanggungjawab terhadap keputusan yang dihasilkan 

bersama. Dari itu, akan timbul komitmen yang kuat terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan, yang akhirnya mampu menaikkan kinerja. 

 

2.3 Disiplin Kerja 

Disiplin merupakan sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan 

peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Peraturan 
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yang dimaksud termasuk absensi, lambat masuk, serta cepat pulang karyawan. 

Jadi hal ini merupakan suatu sikap indisipliner karyawan yang perlu disikapi 

dengan baik oleh pihak manajemen. 

Sutiyadi (2017) mendifinisikan “pendisiplinan merupakan tindakan 

manajemen untuk mendorong anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai 

ketentuan tersebut”. Disiplin kerja merupakan alat yang digunakan oleh para 

manajer untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk 

mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan 

norma-norma sosial yang berlaku. 

A Khairi (2014) Disiplin kerja dapat didefeinisikan sebagai suatu sikap 

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

berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya 

dan tidak menggelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar 

tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. 

 

2.3.1 Karakteristik Disiplin 

Menurut Levine dalam Tri Windari (2016), seseorang atau sekelompok 

orang dapat dikatakan melaksanakan disiplin apabila seseorang atau sekelompok 

orang tersebut melakukan : 

1) Kepatuhan terhadap jam-jam kerja Patuh terhadap jam-jam kerja berarti 

bekerja sesuai dengan jam-jam yang ditentukan, baik dari jam mulai 

bekerja,sampai dengan jam pulang kerja. 
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2) Kepatuhan terhadap instruksi dari atasan, serta pada peraturan dan tata 

tertib yang berlaku karyawan dikatakan disiplin apabila dapat mentaati tata 

tertib dan patuh terhadap intruksidari atasan. 

3) Bekerja dengan mengikuti cara-cara bekerja yang telah ditentukan 

karyawan dikatakan disiplin apabila bekerja mengikuti cara-cara yang 

telah ditentukan. 

2.3.2 Indikator Disiplin  

Rivai (2005) menjelaskan bahwa disiplin kerja memiliki beberapa 

indikator, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Kehadiran 

Kehadiran menjadi indikator yang mendasar untuk mengukur kedisiplinan 

karyawan, biasanya pegawai yang memiliki disiplin kerja rendah terbiasa 

untuk datang terlambat dalam bekerja. 

2) Ketaatan pada peraturan kerja  

Karyawan yang taat pada peraturan kerja selalu mengikuti pedoman kerja 

dan tidak akan melalaikan prosedur kerja yang ditetapkan oleh organisasi. 

3) Ketaatan pada standar kerja 

Hal ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawab karyawan terhadap 

tugas yang diamanahkan kepadanya. 

4) Bekerja etis  

Beberapa karyawan mungkin melakukan tindakan yang tidak sopan ke 

rekan kerja maupun lingkungan kerjanya atau terlibat dalam tindakan yang 

tidak pantas. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan indisipliner, 
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sehingga bekerja etis sebagai salah satu wujud dari disiplin kerja 

karyawan. 

2.3.3 Bentuk-bentuk Disiplin Kerja  

A Khairi (2014) Ada beberapa bentuk disiplin kerja yang harus 

diperhatikan dalam menjalankan kebijakan sebagai pimpinan dalam sebuah 

organisasi/perusahaan yakni, Terdapat empat perspektif daftar menyangkut 

disiplin kerja yaitu: 

1. Disiplin Retributif (Retributuf Disciline), yaitu berusaha menghukum 

orang yang berbuat salah. 

2. Disiplin Korektif (Corektive Discipline), yaitu berusaha membantu 

karyawan mengkoreksi perilakunya yang tidak tepat. 

3. Perpektif hak-hak individu (Individual Rights Prespektif), yaitu berusaha 

melindungi hak-hak dasar individu selama tindakan-tindakan disipliner. 

4. Perspektif Utilitarian (Utilitarian Perpektif), yaitu berfokus kepada 

penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi-konsekuensi tindakan 

disiplin melebihi dampak-dampak negatif. 

2.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja  

Menurut Tri Windari (2016) disiplin dapat timbul karena dua hal yaitu: 

1) Self imposed discipline, disiplin yang berasal dari diri sendiri. Disiplin 

yang berasal dari diri sesorang pada hakikatnya merupakan suatu 

tanggapan spontan terhadap pimpinan yang cakap dan merupakan 

semacam dorongan pada dirinya sendiri atau disebut motivasi. 
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2) Command discipline, disiplin yang diperintahkan. Artinya, disiplin yang 

berasal dari suatu kekuasaan yang diakui dan menggunakan cara-cara 

“menakutkan” untuk memperoleh pelaksanaan melalui peraturan-peraturan 

atau budaya yang ada di dalam organisasi tersebut. 

 Menurut Nitisemito dalam Tri Windari (2016) faktor-faktor yang 

mempengaruhi disiplin kerja ada 5 yaitu : 

1) Tujuan dan Kemampuan  

Tujuan yang ingin dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta 

cukup menantang bagi kemampuan pegawai atau pegawai. Hal ini berarti 

tujuan yang dibebankan kepada pegawai harus sesuai dengan kemampuan, 

agar pegawai bersungguh-sungguh mengerjakannya. Penjabaran tujuan 

organisasi sangat berkaitan dengan proses motivasi, secara umum motivasi 

merupakan dorongan dari dalam diri manusia untuk melakukan suatu 

tindakan yang dapat memberikan sesuatu yang dibutuhkan atau diharapkan. 

2) Teladan pimpinan 

Pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan pegawai karena 

pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahan. Pimpinan 

harus memberikan contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, dan sesuai 

kata perbuatan. 

3) Kesejahteraan 

Pegawai karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaannya 

terhadap perusahaan ataupun terhadap pekerjaannya. Kecintaan semakin 

baik maka kedisiplinan mereka akan baik. 
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4) Ancaman 

Ancaman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan pegawai karena 

dengan sanksi hukuman yang semakin berat maka pegawai semakin takut 

untuk melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap dan perilaku yang 

indisipliner. 

5) Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan pegawai. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk 

menghukum setiap pegawai yang tidak disiplin sesuai dengan sanksi 

hukuman yang ditetapkan. 

2.4 Lingkungan Kerja  

Dalam melakukan aktivitas perusahaan, lingkungan kerja merupakan 

segala kondisi yang berada disekitar para pekerja, sehingga baik secara langsung 

maupun tidak langsung dapat mempengaruhi dirinya dalam melaksanakan tugas 

yang dibebankan. Lingkungan yang baik dan menyenangkan akan dapat 

menimbulkan semangat dan bergairah kerja, dan sebaliknya jika lingkungan kerja 

yang tidak menyenangkan akan dapat mengurangi semangat dan bergairah kerja. 

Penciptaan lingkungan kerja yang menyenangkan dan dapat memenuhi kebutuhan 

karyawan akan memberikan rasa puas dan mendorong semangat kerja mereka. 

Menurut Mahardikwanto (2013) lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada 

di sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-

tugas yang sudah diembankan padanya.  
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Menurut Robbins (2010) lingkungan adalah lembaga-lembaga atau 

kekuatan-kekuatan diluar yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi, 

lingkungan dirumuskan menjadi dua yaitu lingkungan umum dan lingkungan 

khusus. Lingkungan umum adalah segala sesuatu di luar organisasi yang memilki 

potensi untuk mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini berupa kondisi sosial dan 

teknologi. Sedangkan lingkungan khusus adalah bagian lingkungan yang secara 

langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran-sasaran sebuah organisasi. 

Lingkungan kerja terdiri dari lingkungan fisik dan nonfisik yang melekat 

pada karyawan sehingga tidak dapa dipisahkan untuk mendapatkan kinerja 

karyawan yang baik Menurut Sedarmayanti dalam F Nurwibowo (2016) 

lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di 

sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung. Sedangkan lingkungan kerja nonfisik adalah 

semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan 

dengan atasan maupun dengan rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. 

Masalah lingkungan kerja dalam suatu organisasi sangatlah penting, dalam hal ini 

diperlukan adanya pengaturan maupun penataan faktor-faktor lingkungan kerja 

dalam penyelenggaraan aktivitas organisasi. Sesuai dengan Keputusan Menteri 

Kesehatan No. 261/MENKES/SK/II/1998 Tentang: Persyaratan Kesehatan 

Lingkungan Kerja bahwa lingkungan kerja perkantoran meliputi semua ruangan, 

halaman dan area sekelilingnya yang merupakan bagian atau yang berhubungan 

dengan tempat kerja untuk kegiatan perkantoran. Persyaratan kesehatan 
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lingkungan kerja dalam keputusan ini diberlakukan baik terhadap kantor yang 

berdiri sendiri maupun yang berkelompok. 

Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah 

segala sesuatu yang ada disekitar karyawan pada saat bekerja baik berupa fisik 

maupun nonfisik yang dapat mempengaruhi karyawan saat bekerja. Jika 

lingkungan kerja yang kondusif maka karyawan bisa aman, nyaman dan jika 

lingkungan kerja tidak mendukung maka karyawan tidak bisa aman dan nyaman. 

2.4.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi Lingkungan Kerja 

Faktor-faktor lingkungan kerja yang diuraikan oleh Nurwibowo (2016) 

yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan 

dengan kemampuan karyawan,diantaranya: 

1) Warna merupakan faktor yang penting untuk memperbesar efisiensi kerja 

para pegawai. Khususnya warna akan mempengaruhi keadaan jiwa 

mereka. Dengan memakai warna yang tepat pada dinding ruangan dan 

alat-alat lainnya, kegembiraan dan ketenangan bekerja para pegawai akan 

terpelihara. 

2) Kebersihan lingkungan kerja secara tidak langsung dapat mempengaruhi 

seseorang dalam bekerja, karena apabila lingkungan kerja bersih maka 

karyawan akan merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya. 

Kebersihan lingkungan bukan hanya berarti kebersihan tempat mereka 

bekerja, tetapi jauh lebih luas dari pada itu misalnya kamar kecil yang 

berbau tidak enak akan menimbulkan rasa yang kurang menyenangkan 

bagi para karyawan yang menggunakannya, untuk menjaga kebersihan 
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ini pada umumnya diperlukan petugas khusus, dimana masalah biaya 

juga harus dipertimbangkan disini. 

3) Penerangan dalam hal ini bukan terbatas pada penerangan listrik saja, 

tetapi juga penerangan sinar matahari. Dalam melaksanakan tugas 

karyawan membutuhkan penerangan yang cukup, apabila pekerjaan yang 

dilakukan tersebut menuntut ketelitian. 

4) Pertukaran udara yang cukup akan meningkatkan kesegaran fisik para 

karyawan, karena apabila ventilasinya cukup maka kesehatan para 

karyawan akan terjamin. Selain ventilasi, konstrusi gedung dapat 

berpengaruh pula pada pertukaran udara. Misalnya gedung yang 

mempunyai plafond tinggi akan menimbulkan pertukaran udara yang 

banyak dari pada gedung yang mempunyai plafond rendah selain itu luas 

ruangan apabila dibandingkan dengan jumlah karyawan yang bekerja 

akan mempengaruhi pula pertukan udara yang ada.  

5) Jaminan terhadap keamanan menimbulkan ketenangan. Keamanan akan 

keselamatan diri sendiri sering ditafsirkan terbatas pada keselamatan 

kerja, padahal lebih luas dari itu termasuk disini keamanan milik pribadi 

karyawan dan juga konstruksi gedung tempat mereka bekerja. Sehingga 

akan menimbulkan ketenangan yang akan mendorong karyawan dalam 

bekerja.  

6) Kebisingan merupakan suatu gangguan terhadap seseorang karena 

adanya kebisingan, maka konsentrasi dalam bekerja akan terganggu. 

Dengan terganggunya konsentrasi ini maka pekerjaan yang dilakukan 
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akan banyak menimbulkan kesalahan atau kerusakan. Hal ini jelas akan 

menimbulkan kerugian. Kebisingan yang terus menerus mungkin akan 

menimbulkan kebosanan.  

7) Tata ruang merupakan penataan yang ada di dalam ruang kerja yang 

biasa mempengaruhi kenyamanan karyawan dalam bekerja. Menurut 

Nurwibowo (2016) lingkungan dirumuskan menjadi dua, meliputi 

lingkungan umum dan lingkungan khusus.  

1. Lingkungan Umum  

Segala sesuatu diluar organisasi yang memiliki potensi untuk 

mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini berupa kondisi sosial dan 

kondisi teknologi yang meliputi: 

a. Fasilitas kerja adalah segala sesuatu yang digunakan, dipakai, 

ditempati, dan dinikmati oleh karyawan, baik dalam hubungan 

langsung dengan pekerjaan maupun kelancaran pekerjaan 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas atau prestasi kerja. 

1) Fasilitas alat kerja 

Seseorang karyawan atau pekerja tidak akan dapat 

melakukan pekerjaan tanpa disertai alat kerja. 

2) Fasilitas perlengkapan kerja  

Semua benda yang digunakan dalam pekerjaan tetapi tidak 

langsung berproduksi, melainkan sebagai pelancar dan 

penyegar dalam pekerjaan 
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3) Fasilitas sosial 

Fasilitas yang digunakan oleh karyawan yang berfungsi 

sosial meliputi, penyediaan kendaraan bermotor, musholla 

dan fasilitas pengobatan. 

b. Teknologi adalah alat kerja operasional yaitu semua benda atau 

barang yang berfungsi sebagai alat canggih yang langsung 

dgunakan dalam produksi seperti komputer, mesin pengganda, 

mesin hitung. 

2. Lingkungan Khusus 

Lingkungan khusus adalah bagian lingkungan yang secara langsung 

berkaitan dengan pencapaian sasaran-sasaran sebuah organsasi yang 

dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan. 

2.4.2 Indikator Lingkungan Kerja 

Indiktor lingkungan kerja yang dikemukakan oleh AN Pratama (2016) 

yaitu sebagai berikut:  

1)  Suasana kerja  

Suasana kerja adalah kondisi yang ada disekitar karyawan yang sedang 

melakukan pekerjaan yang dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu 

sendiri. Suasana kerja ini akan meliputi tempat kerja, fasilitas dan alat bantu 

pekerjaan, kebersihan, pencahayaan, ketenangan termasuk juga hubungan 

kerja antara orang-orang yang ada ditempat tersebut. 

2) Hubungan dengan rekan kerja 
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Hubungan dengan rekan kerja yaitu hubungan dengan rekan kerja 

harmonis dan tanpa ada saling intrik diantara sesama rekan sekerja. Salah satu 

faktor yang dapat memengaruhi karyawan tetap tinggal dalam satu organisasi 

adalah adanya hubungan yang harmonis diantara rekan kerja. 

3) Hubungan antara bawahan dengan pimpinan 

Hubungan antara karyawan dengan pimpinan yaitu hubungan dengan 

karyawan yang baik dan harmonis dengan pimpinan tempat kerja. Hubungan 

yang baik dan harmonis dengan pimpinan tempat kerja merupakan faktor 

penting yang dapat memengaruhi kinerja karyawan. 

4) Tersedianya fasilitas kerja 

Hal ini dimaksudkan bahwa peralatan yang digunakan untuk 

mendukung kelancaran kerja lengkap/mutakhir. Tersedianya fasilitas kerja 

yang lengkap, walaupun tidak baru merupakan salah satu penunjang proses 

dalam bekerja. 

 

2.5 Kinerja Karyawan  

Kinerja adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan seseorang atau sekelompok 

dalam suatu periode waktu tertentu yang merefleksikan seberapa baik seseorang 

atau kelompok tersebut memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan dalam usaha 

pencapaian tujuan organisasi. Bernardin dan Russell dalam AN Pratama (2016). 

Menurut AN Pratama (2016) kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut 

ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Meningkatnya kinerja 

perorangan (individual performance) maka kemungkinan besar juga akan 
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meningkatkan kinerja perusahaan (coorporate performance) karena keduanya 

mempunyai hubungan yang erat.  

Sedangkan menurut Mangkunegara dalam Almustofa (2014) kinerja dapat 

didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai 

oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Almustofa (2014) menyatakan kinerja mengacu 

kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan 

karyawan. Kinerja merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi persyaratan 

sebuah pekerjaan. 

2.5.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah sebagai 

berikut Almustofa (2014) : 

a. Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja mempunyai peran penting dalam rangka mendukung 

tercapainya tujuan perusahaan. Kepuasan kerja memberikan sumbangan 

yang besar terhadap keefektifan organisasi, serta merangsang semangat 

kerja dan kinerja karyawan. 

b. Komitmen organisasional 

Komitmen organisasional merupakan suatu keadaan atau derajat sejauh 

mana seorang pegawai memihak pada suatu organisasi tertentu dengan 

tujuan-tujuan serta memelihara keanggotaan dalam organisasi. 

c. Motivasi 

Pimpinan organisasi perlu mengetahui motivasi kerja dari anggota 

organisasi (karyawan). Dengan mengetahui motivasi itu maka pimpinan 

dapat mendorong pegawai untuk bekerja lebih baik. 
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d. Leader member exchange / kepemimpinan 

Merupakan hubungan antara dua orang yang berbeda dalam suatu 

organisasi yaitu hubungan yang terjadi antara atasan dan bawahan. Apabila 

hubungan kedua belah pihak baik maka akan mempengaruhi kinerja 

masing-masing. 

e. Pendidikan 

Pada umumnya seseorang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan 

mempunyai kinerja yang lebih baik, hal demikian ternyata merupakan 

syarat yang penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Tanpa bekal 

pendidikan mustahil orang akan mudah mempelajari hal-hal yang bersifat 

baru di dalam cara atau sistem kerja. 

f. Disiplin Kerja 

Disiplin kerja adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang 

senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala peraturan 

yang telah ditentukan. Disiplin kerja mempunyai hubungan yang sangat 

erat dengan motivasi, kedisiplinan dengan suatu latihan antara lain dengan 

bekerja menghargai waktu dan biaya akan memberikan pengaruh yang 

positif terhadap kinerja pegawai. 

g. Ketrampilan 

Ketrampilan banyak pengaruhnya terhadap kinerja karyawan, ketrampilan 

karyawan dalam perusahaan dapat ditingkatkan melalui training, kursus-

kursus, dan lain-lain 
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h. Sikap Etika Kerja 

Sikap seseorang atau kelompok orang dalam membina hubungan yang 

serasi, selaras, dan seimbang didalam kelompok itu sendiri maupun 

dengan kelompok lain. Etika dalam hubungan kerja sangat penting karena 

dengan tercapainya hubungan yang selaras dan serasi serta seimbang 

antara perilaku dalam proses produksi akan meningkatkan kinerja. 

i. Gizi dan Kesehatan 

Daya tahan tubuh seseorang biasanya dipengaruhi oleh gizi dan makanan 

yang didapat, hal itu akan mempengaruhi kesehatan pegawai, dengan 

semua itu maka akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

j. Tingkat gaji 

Penghasilan yang cukup berdasarkan kinerja karyawan karena semakin 

tinggi prestasi karyawan akan makin besar gaji yang diterima. Dengan itu 

maka akan memberikan semangat kerja tiap karyawan untuk memacu 

prestasi sehingga kinerja karyawan baik. 

k. Lingkungan Kerja dan Iklim Kerja 

Lingkungan kerja dari karyawan disini termasuk hubungan kerja antar 

karyawan, hubungan dengan pimpinan, suhu serta lingkungan kerja, 

penerangan, dan sebagainya. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan 

perhatian dari perusahaan karena sering karyawan enggan bekerja karena 

tidak ada kekompakan dalam kelompok kerja atau ruang kerja yang tidak 

menyenangkan, hal ini akan mengganggu kerja karyawan. 
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l. Teknologi 

Dengan adanya kemajuan teknologi yang meliputi peralatan yang semakin 

otomatis dan canggih, akan dapat mendukung tingkat produksi dan 

mempermudah manusia dalam melaksanakan pekerjaan. 

m. Sarana Produksi 

Faktor-faktor produksi harus memadai dan saling mendukung dalam 

proses produksi. 

n. Jaminan Sosial 

Perhatian dan pelayanan perusahaan kepada setiap karyawan, menunjang 

kesehatan dan keselamatan. Dengan harapan agar karyawan semakin 

bergairah dan mempunyai semangat untuk bekerja. 

o. Manajemen 

Dengan adanya manajemen yang baik maka karyawan akan berorganisasi 

dengan baik, dengan demikian kinerja karyawan akan baik. 

p. Kesempatan promosi jabatan 

Setiap orang dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, 

dengan diberikan kesempatan promosi jabatan, maka karyawan akan 

meningkatkan kinerja. 

 

2.5.2 Indikator Kinerja Karyawan  

Beberapa indikator untuk mengukur sejauh mana pegawai mencapai suatu 

kinerja secara individual menurut (Bernadin, 1993 dalam Crimson Sitanggang, 

2005) adalah sebagai berikut: 
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a. Kualitas: Tingkat dimana hasil aktifitas yang dilakukan mendekati 

sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan 

aktifitas ataupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktifitas. 

b. Kuantitas: Jumlah yang dihasilkan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus 

aktifitas yang diselesaikan.  

c. Ketepatan Waktu: Tingkat suatu aktifitas diselesaikan pada waktu awal 

yang diinginkan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktifitas lain. 

d. Efektifitas: Tingkat penggunaan sumber daya manusia, organisasi 

dimaksimalkan dengan maksud menaikan keuntungan atau mengurangi 

kerugian dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

e. Kemandirian: Tingkat dimana seorang pegawai dapat melakukan fungsi 

kerjanya tanpa minta bantuan bimbingan dari pengawas atau meminta 

turut campurnya pengawas untuk menghindari hasil yang merugikan. 

f. Komitmen Organisasi: Tingkat dimana pegawai mempunyai komitmen 

kerja dengan organisasi dan tanggung jawab pegawai terhadap organisasi. 

 

2.5.3 Perspektif Islam Terhadap Kinerja  

Allah SWT berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 105: 

وَن   ُن ْؤِم ُم ْل َوا ُه  وُل َوَرُس ْم  ُك َل َم َع لَُّه  ل ا َرى   َ ي َس َف وا  ُل َم ْع ا ِل  ونَ َوُق َردُّ  ُ ت  َوَس
َلى  لِِ  ِإ ا بِ  َع ْي َغ ْل ونَ  ا ُل َم ْع  َ ت ْم  ُت ْن َا ُك ِب ْم  ُك ُئ بِّ َن  ُ ي  َ ف ِة  َد ا َه شَّ ل  َوا

 

Terjemahan: “Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 
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akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan 

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.” (QS.At-Taubah : 105). 

Ayat ini menurut Imam Ar-Razi mengandung seluruh yang dibutuhkan 

seorang mukmin baik mengenai agama, dunia, kehidupan, dan akhiratnya. Dari 

susunan kata dalam ayat tergambar dua hal: di satu sisi tampak 

nada targhib (dorongan) bagi orang-orang yang taat, dan di sisi lain nampak 

nada tarhib (ancaman) bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Maksudnya, 

bersungguh-sungguhlah kamu untuk berbuat sesuatu demi masa depanmu 

karena segala perbuatanmu akan mendapatkan haknya di dunia maupun di 

akhirat. Di dunia perbuatan tersebut akan disaksikan Allah, Rasul-Nya, dan 

orang-orang mukmin. Jika berupa ketaatan, ia akan mendapatkan pujian dan 

pahala yang besar di dunia dan akhirat. Namun, jika berupa kemaksiatan ia 

akan mendapatkan hinaan di dunia dan siksaan yang pedih di akhirat. 

Syeikh Rasyid Ridha dalam tafsirnya Al-Manar menerangkan makna 

ayat tersebut begini: Wahai Nabi, katakan kepada mereka bekerjalah untuk 

dunia, akhirat, diri dan umatmu. Karena yang akan dinilai adalah pekerjaanmu, 

bukan alasan yang dicari-cari; pun bukan pengakuan bahwa Anda telah 

berusaha secara maksimal. Kebaikan dunia dan akhirat pada hakikat tergantung 

pada perbuatan Anda. Allah mengetahui sekecil apapun dari perbuatan 

tersebut, maka Allah menyaksikan apa yang Anda lakukan dari kebaikan 

maupun keburukan. Karenanya, Anda harus senantiasa waspada akan 

kesaksian Allah, baik itu berupa amal maupun berupa niat, tidak ada yang 
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terlewatkan. Semuanya tampak bagi-Nya. Oleh sebab itu Anda harus 

senantiasa menyempurnakannya (itqan), ikhlas, dan mengikuti petunjuk-Nya 

dalam menjalankan ketaatan sekecil apapun. ( http://www.dakwatuna.com). 

Dan Allah SWT juga berfirman dalam Surat Al-Ashr ayat 1-3: 

                        

             

Terjemahan: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 

dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat 

menasehati supaya menetapi kesabaran.” (QS. Al-Ashr : 1-3).  

QS 103 [Al-Ashr]: 1-3, nasihat-menasihati dalam kinerja merupakan 

salah satu unsur yang bisa dipakai jika ada pekerja melakukan pekerjaannya 

kurang sesuai dengan yang diharapkan. Keharmonisan antara semua karyawan 

akan terwujud dengan baik, karena adanya sifat saling menasihati. Tujuan 

perusahaan akan terwujud kalau dalam lingkungan perusahaan tercipta 

kerjasama yang baik antar manajerial dengan karyawan maupun antar sesama 

karyawan, sehingga akan tercipta komunikasi yang positif dalam lingkungan 

perusahaan dalam merealisasikan tujuan perusahaan. 

(http://www.dakwatuna.com). 

 

  

http://www.dakwatuna.com/
http://www.dakwatuna.com/
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama/ 

Tahun 
Judul Variabel 

Hasil 

1 Fahry 

Akbar 

Wiranda,  

Apriatni EP 

dan Wahyu 

Hidayat 

(2015) 

Pengaruh Sistem 

Informasi 

Manajemen Dan 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. 

PLN (Persero) 

Distribusi Jakarta 

Raya Dan 

Tangerang 

Bidang Sumber 

Daya Manusia 

Dan Keuangan 

X1: Sistem 

Informasi 

Manajemen 

 

X2: 

Lingkungan 

Kerja 

 

Y: Kinerja 

Karyawan 

1. sistem informasi 

manajemen 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

2. lingkungan kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

2 Ibrahim 

Bali 

Pamungkas 

(2017) 

Pengaruh Sistem 

Informasi 

Manajemen, 

Kompetensi, 

Motivasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada 

Pt. Circleka 

Indonesia Utama 

(Wilayah Jakarta) 

X1: Sistem 

Informasi 

Manajemen 

 

X2: 

Kompetensi 

 

X3: Motivasi 

 

Y: Kinerja 

Karyawan  

1. Sistem Informasi 

Manajemen 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan di 

PT Circleka 

Indonesia Utama 

2. Kompetensi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

3. Motivasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan di 

PT Circleka 

Indonesia Utama. 

3 Ahmad dan 

Fatima 

(2008) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran, 

Komitmen 

Organisasi, 

Persepsi Inovasi 

Terhadap Kinerja 

Manajerial 

X1: 

Partisipasi 

Anggaran, 

X2: 

Komitmen 

Organisasi, 

X3: Persepsi 

Inovasi 

 

Terdapat hubungan 

langsung antara 

partisipasi anggaran, 

kinerja manajerial, 

komitmen organisasi 

dan persepsi inovasi. 

Partisipasi anggaran 

mempengaruhi kinerja 

manajerial melalui 
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Y: Kinerja 

Manajerial 

variabel mediasi 

komitmen organisasi 

tetapi tidak persepsi 

inovasi.  

4 Dionysius 

Septian 

Probo 

Kuncoro  

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran 

Terhadap Kinerja 

Karyawan: 

Motivasi Kerja 

Sebagai Variabel 

Pemediasi 

(Studi Kasus Pada 

Bank Perkreditan 

Rakyat Di 

Bandarlampung) 

X1: 

Partisipasi 

Anggaran 

 

Y: Kinerja 

Karyawan 

 

Motivasi 

Kerja 

Sebagai 

Variabel 

Pemediasi 

 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

hipotesis yang 

menyatakan bahwa 

partisipasi anggaran 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

motivasi kerja 

tidak didukung oleh 

hasil penelitian. 

Sedangkan motivasi 

kerja berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

5 Dwi Agung 

Nugroho 

Arianto 

(2013) 

Pengaruh 

Kedisiplinan, 

Lingkungan 

Kerja Dan 

Budaya Kerja 

Terhadap 

Kinerja Tenaga 

Pengajar 

X1: 

Kedisiplinan 

 

X2: 

Lingkungan 

Kerja 

 

X3: Budaya 

Kerja 

 

Y: Kinerja 

Tenaga 

Pengajar 

1. Kedisiplinan tidak 

beroengaruh 

terhadap kinerja 

2. Lingkungan Kerja 

tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

3. Budaya Kerja 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja 

6 Aditya Nur 

Pratama 

(2016) 

Pengaruh 

Lingkungan Kerja 

Dan Disiplin 

Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Pt. Razer Brothers 

X1: 

Lingkungan 

Kerja 

 

X2: Disiplin 

Kerja 

 

Y: Kinerja 

Karyawan 

1. Lingkungan kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan.  

2. Disiplin Kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan  

7 Reza 

Almustofa 

(2014) 

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja, 

Motivasi Kerja, 

X1: 

Lingkungan 

Kerja 

 

1. Lingkungan Kerja 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

2. Motivasi Kerja 
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Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja 

Pegawai 

(Studi Pada 

Pegawai Perum 

Bulog Divisi 

Regional 

Jakarta) 

X2: Motivasi 

Kerja 

 

X3: Disiplin 

Kerja 

 

Y: Kinerja 

Pegawai 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

3. Disiplin Kerja 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

8 Hj. Naidah 

(2017) 

Pengaruh Sistem 

Informasi 

Manajemen (Sim) 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada 

Pt. Metro Batavia 

Air Distrik 

Makassar 

X: Sistem 

Informasi 

Manajemen 

 

Y: Kinerja 

karyawan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variable sistem 

informasi manajemen 

(X) berpengaruh positif 

terrhadap kinerjaa 

karyawan (Y) 

9 Sutiyadi 

(2017) 

Analisis 

Pengaruh Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Berbasis 

Komputer, 

Pelatihan Dan 

Disiplin Kerja 

Terhadap 

Kinerja Pegawai 

Pada Kantor 

Pemerintahan 

Provinsi Dki 

Jakarta 

X1: Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Berbasis 

Komputer 

 

X2: Pelatihan 

 

X3: Disiplin 

Kerja 

 

Y: Kinerja 

Pegawai 

1. Terdapat pengaruh 

positif Sistem 

Informasi 

Manajemen 

terhadap Kinerja 

Pegawai Terdapat 

pengaruh positif 

Sistem Informasi 

Manajemen 

terhadap Kinerja 

Pegawai 

2. Terdapat pengaruh 

positif Pelatihan 

terhadap Kinerja 

Pegawai 

3. Terdapat pengaruh 

positif Disiplin 

Kerja terhadap 

Kinerja Pegawai 

10 Ika Listiana 

(2017) 

Pengaruh Sistem 

Informasi 

Akuntansi Dan 

Sistem 

Pengendalian 

Internal Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

 (Studi Kasus 

Pada 

Kspps Bina Insan 

X1 : Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

 

X2 : Sistem 

Pengendalian 

 

Y : Kinerja 

Karyawan 

1. Variabel Sistem 

Informasi Akuntansi 

tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan 

2. Variabel 

pengendalian 

internal berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan 



 48 

Mandiri) 

11 Tri Windari 

(2016) 

Pengaruh Disiplin 

Dan Lingkungan 

Kerja 

Terhadap Kinerja 

Pegawai 

(Studi Pada 

Badan 

Kepegawaian 

Daerah Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta) 

X1: Disiplin 

 

X2: 

Lingkungan 

Kerja 

 

Y: Kinerja 

Pegawai 

1. Disiplin 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai 

2. Lingkungan kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kierja 

pegawai 

Sumber olahan : 2018 

2.7 Model Penelitian 

Gambar II.1 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber Olahan:2018 

  

X1= Sistem Informasi 

Manajemen 

 

X3=Disiplin Kerja 

 

X2=Partisipasi Anggaran 

 

Y=Kinerja Karyawan 

 

X4=Lingkungan kerja 
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2.8 Pengembangan Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Sugiono (2012:93) 

2.8.1 Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Kinerja Karyawan  

Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen pada perusahaan atau instansi 

sangatlah penting dalam mendukung operasional manajemen organisasi sehari-

hari, yang terdiri dari sumber daya system informasi untuk membantu 

perencanaan taktis dan pengambilan keputusan, untuk mendukung perencanaan 

dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen oleh Sutiyadi (2017). 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Sutiyadi (2017) Terdapat pengaruh 

positif Sistem Informasi Manajemen terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas 

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang artinya semakin baik Sistem Informasi 

Manajemen yang digunakan, maka akan semakin baik pula Kinerja pegawai.  

Penelitian lain oleh TW Widodo dkk (2013) dengan judul pengaruh 

aplikasi sistem informasi manajemen (SIM) terhadap kinerja karyawan studi 

kasus pada usaha kecil menengah bidang usaha warnet di kota malang, dari hasil 

penelitian yang dilakukan bahwa sistem informasi manajemen berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan.  

Selain itu penelitian oleh Eni Irfiani (2015) dengan judul pengaruh 

penggunaan sistem informasi terhadap kinerja karyawan (studi kasus: PT. Indosat 

Jakarta) hasil penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi 
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berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. Indosat yang melayani 

pelanggan MIDI. 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka hipotesis 

pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Diduga Sistem Informasi Manajemen berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. Riau Pos Pekanbaru 

 

2.8.2 Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Karyawan 

Partisipasi merupakan suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh 

dua pihak atau lebih yang membawa efek di masa mendatang. Partisipasi 

anggaran merupakan keterlibatan antara manajer atas dengan bawah untuk 

menentukan proses penggunaan sumber daya pada aktivitas dan operasi 

perusahaan. (Kuncoro: 2016) 

Suwarno (2010) penelitian yang berjudul pengaruh partisipasi dalam 

penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan motivasi, pelimpahan 

wewenang dan pengetahuan manajemen biaya sebagai moderating hasil dari 

penelitiannya menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

Wirasenada (2015) penelitian dengan judul pengaruh partisipasi 

penganggaran dan komitmen organisasi pada kinerja manajerial dengan kepuasan 

kerja sebagai variabel intervening hasil penelitiannya partisipasi penganggaran 

berpengaruh pada kinerja manajerial melalui kepuasan kerja. Keterlibatan, 

koordinasi, dan kerjasama antara manajer atas dan manajer bawah sangat 

diperlukan untuk dapat mencapai anggaran yang baik sehingga anggaran tersebut 

bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas-aktivitas unit organisasi. 
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Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2 : Diduga bahwa Partisipasi Anggaran Berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan. 

 

2.8.3 Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

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 oleh Rivai dalam AN Pratama, 2016) 

AN Pratama (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Lingkungan 

Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Rozher Brother 

hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa variabel Disiplin Kerja berpengaruh 

terhadap Kinerja Karyawan.MTR Sanjaya (2015) yang berjudul pengaruh disiplin 

kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada Hotel Ros In 

Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa variabel disiplin kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan Hotel ros In Yokyakarta. Selain itu 

penelitian dar WA Dofa (2015) dengan judul pengaruh lingkungan kerja, disiplin 

kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan indomaret di semarang hasil 

penelitiannya menyebutkan bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian 

terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H3: Diduga bahwa Disiplin Kerja Berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. 
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2.8.4 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Suprihatiningrum dalam penelitian AN Pratama (2016) 

lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kinerja seorang 

karyawan. Lingkungan kerja yang baik, fasilitas yang memadai, dan tempat kerja 

yang kondusif serta hubungan yang baik dengan rekan kerja maupun atasan akan 

memberikan rasa nayaman kepada para karyawan. Saat karyawan merasa nyaman 

dan adanya dukungan dari lingkungan sosialnya maka karyawan akan terdorong 

untuk bekerja dengan baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Almustofa (2014) tentang pengaruh 

lingkungan kerja, motivasi kerja, disiplin kerja terhadap kinerja pegawai studi 

pada pegawai Perum Bulog Divisi Regional Jakarta menunjukkan bahwa variabel 

Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Perum Bulog Divisi 

Regional Jakarta. WA Dofa (2015) dengan judul pengaruh lingkungan kerja, 

disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan indomaret di semarang hasil 

penelitiannya menyebutkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

N Agustinus dkk (2015) dengan judul pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan Hotel Majapahit Surabaya hasil penelitiannya yaitu lingkungan 

kerja ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel 

Majapahit Surabaya.Selain itu penelitian dari AN Pratama (2016) tentang 

Pengaruh Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada 

PT. Rozher Brother hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa variabel 

Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan.Berdasarkan tinjauan 
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pustaka dan penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H4: Diduga bahwa Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan. 
 


