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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, dan pengendalian dari berbagai sumberdaya organisasi untuk 

mencapai tujuan secara efektif dan efesien (Solihin, 2009:4). 

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah suatu pendekatan 

terhadap manusia yang berdasarkan empat prinsip dasar. 

a. Sumber daya manusia adalah harta paling penting yang dimiliki oleh 

suatu orgnisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi 

keberhasilan organisasi tersebut. 

b. Keberhasilan ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau 

kebijaksanaan dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari 

organisasi tersebut saling berhubungan, dan memberikan sumbangan 

terhadap pencapaian tujuan organisasi dan perencanaan setrategis. 

c. Kultur dan nilai organisasi, suasana organisasi dan perilaku manajerial 

yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar 

terhadap hasil pencapaian yang terbaik.  

d. Manajemen SDM berhubungan dengan integrasi, yakni semua anggota 

organisasi tersebut terlibat dan bekerja sam untuk mencapai tujuan 

bersama (Sinambela, 2016:5). 

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap 
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pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan pemisah tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi (Mangkunegara, 2008:2). 

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap organisasi, 

karena manusia menjadi perencanaan, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan 

organisasi. Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks, karena mereka 

memiliki pikiran, perasaan, setatus, keinginan dan latar belakangnya heterogen 

yang dibawa kedalam organisasi. Karyawan tidak dapat diatur dan di kuasai 

sepenuhnya seperti mengatur mesin, modal dan gedung (Hasibuan 2008:10). 

2.2 Disiplin Kerja 

2.2.1 Pengertian Disiplin Kerja 

Disiplin adalah kekuatan yang dapat memaksa individu untuk mematuhi 

peraturan serta prosedur kerja yang telah di tentukan terlebih dahulu, karena di 

anggap bahwa berpegang pada peraturan ini tujuan organisasi dapat tercapai. 

Disiplin kerja merupakan latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian 

serta pengembangan tabiat (Moekijat, 2008:195). 

Kedisiplinan dapat di artikan juga sebagai tingkah laku, sikap, perbuatan 

yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak 

(Nitisemito, 2008:199). 

Kedisiplinan merupakan fungsi operasional manajemen sumber daya 

manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin kerja karyawan, semakin 

baik kinerja yang dapat dicapai. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi 

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

berubah sifat dan perilakunya. Sehingga seorang karyawan dikatakan memiliki 

disiplin yang kurang baik jika karyawan tersebut memiliki rasa tanggung jawab 

terhadap tugas yang di berikan kepadanya (Ghalih, 2013:38). 

Disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan 

karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin merupakan bentuk 

pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan 

tingkat kesungguhan tim kerja didalam organisasi. Disiplin kerja karyawan 

merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan keadaan suatu 

lingkungan kerja yang tertib, berdaya guna dan berhasil guna melalui suatu 

system pengaturan yang tepat (Simamora, 2010:80). 

Disiplin kerja ditujukan terhadap aturan yang menyangkut hal-hal 

sebagai berikut(Simamora, 2010:82). 

1. Disiplin terhadap waktu 

2. Disiplin terhadap peraturan 

Displin dikatakana juga sebagai sasaran untuk melatih dan mendidik 

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

dapat berjalan dengan tertib dan teratur dalam organisasi. Tindakan disiplin 

merupakan interaksi antara manusia, prosesnya kadang kala bisa emosional 

dan oleh karena itu tindakan-tindakan seperti itu tidak selalu dibenarkan 

tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan adalah tidak adil bagi karyawan yang 

terlibat counterproductivedan telah menyebabkan kehilangan setatus bebas 

serikat pekerja pada beberapa perusahaan.. Bahkan meskipun karyawan tidak 
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bereaksi secara terang-terangan terhadap tindakan-tindakan disiplin yang tidak 

dapat di benarkan, moral kerja karyawan kemungkinan merosot yang dapat 

secara negative mempengaruhi perusahaan. 

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja 

Pada dasarnya banyak indicator yang mempengaruhi tingkat tingkat 

kedisiplinan karyawan suatu organisasi, diantaranya (Hasibuan, 2010:194). 

a) Tujuan dan kemampuan 

b) Teladan pemimpin 

c) Balas jasa 

d) Keadilan 

e) Waktu 

f) Sanksi hukuman 

g) Ketegasan 

h) Hubungan Kemanusiaan 

Setiap tindakan memiliki tujuan yang berguna bagi organisasi maupun 

bagi karyawan. Tujuan tersebut meliputi memastikan bahwa perilaku-perilaku 

karyawan konsisten dengan peraturan-peraturan perusahaan(Simamora, 2010: 

83). 

a) Menciptakan atau mempertahankan rasa hormat dan saling percaya 

diantara pemimpin dan bawahan-bawahanya. Disiplin diberlakukan 

secara tidak tepat akan menciptakan masalah-masalah seperti moral 

kerja yang rendah, kemarahan dan kemauan yang buruk diantara 

pemimpin dan bawahannya. 
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b)  Membantu karyawan supaya menjadi lebih produktif, dengan 

demikian menguntungkan dalam jangka panjang. 

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa disiplin kerja 

merupakan suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan 

peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis dan bila melanggar aka nada sanksi 

atas pelanggaranya. 

Adapun yang menjadi indikator dari rendahnya tingkat disiplin kerja 

karyawan adalah (Nitisemito, 2008:201) 

a) Turunya produktivitas kerja 

Salah satu indikasi rendahnya kedisiplinan kerja adalah ditunjukkan 

dari turunya produktivitas kerja. Produktivitas kerja yang turun 

karena kemalasan, penundaan pekerjaan dan lain sebagainya. 

b) Tingkat absensi yang tinggi 

Apabila tingkat kedisiplinan menurun maka dapat dilihat dari 

tingkat kehadiran karyawan dalam bekerja tidak tepat waktu datang 

dan pulangnya. 

c) Adanya kelalaian dalam penyelesaian pekerjaan 

Rendahnya tingkat disiplin kerja dapat dilihat dengan seringnya 

terjadi kelalaian sehingga menyebabkan keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan. 

d) Tingkat kecerobohan atau tingkat kelalaian tinggi  

Indikasi yang lain menunjukkan turunya tingkat disipin kerja 

karyawan adalah kecerobohan karyawan dalam melaksnakan 
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pekerjaan. Dengan ditemuinya karyawan yang tidak memakai 

atribut kerja yang telah disediakan perusahaan sehingga sering kali 

terjadi kecelakaan dalam bekerja. 

e) Seringnya pencurian bahan-bahan pekerja 

Hal yang sering dialami, dimana perusahaan banyak kehilangan 

bahan-bahan bangunan yang diperukan dalam menyelesaikan 

proyek. 

f) Sering terjadi konflik atau perselisihan antara karyawan 

Konflik atau perselisihan ini merupakan ketidak senangan 

karyawan dalam bekerja yang dapat mengganggu pekerjaan yang 

sedang dilakukan dan menurunkan produktivitas yang diharapkan 

perusahaan. 

2.2.3 Penilaian Disiplin Kerja 

Ada 5 faktor dalam penilaian kedisiplinan kerja terhadap pemberian 

layanan pada masyarakat Thoha (2008:3) yaitu: 

a) kualitas disiplin kerja, meliputi datang dan pulang yang tepat waktu, 

pemanfaatan waktu untuk pelaksanaan tugas dan kemampuan 

mengembangkan potensi diri berdasarkan motivasi yang positif. 

b) Kuantitas pekerjaan meliputi volume keluaran dan kontribusi 

c) kompensasi yang diperlukan meliputi: saran, arahan atau perbaikan 

d) lokasi tempat kerja atau tempat tinggal 
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e) Konservasi meliputi penghormatan terhadap peraturan dengan 

keberanian untuk selalu melakukan pencegahan terjadinya tindakan yang 

bertentangan dengan aturan. 

2.2.4. Indikator Disiplin Kerja  

Menurut  Hasibuan (2010:194) indikator disiplin kerja adalah: 

a. Mematuhi semua peraturan perusahaan dalam melaksanakan 

pekerjaanya pegawai diharuskan menaati semua peraturan perusahaan 

yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan dan pedoman kerja agar 

kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja tetap terbentuk. 

b. Penggunaan waktu secara efektif waktu bekerja yang diberikan 

perusahaan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 

oleh individu untuk mengejar target yang diberikan perusahaan 

kepada individu yang terlalu banyak membuang waktu yang ada 

didalam setandar pekerjaan perusahaan. 

c. Tanggung jawab dalam pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang di 

berikan kepada individu apabila tidak sesuai dengan jangka waktu 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan maka pegawai telah memiliki 

tingkat disiplin kerja yang tinggi. 

d. Tingkat absensi, salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat 

kedisiplinan pegawai, semakin tinggi frekuensi kehadiran atau 

rendahnya tingkat kemangkiran pegawai tersebut telah memiliki 

tingkat disiplin kerja yang tinggi. 
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2.3 Motivasi 

Istilah motivasi berasal dari kata latin “movere” yang berarti dorongan 

atau menggerakkan. Sedangkan dalam bahasa inggris dikenal dengan kata 

motivation yang berarti dorongan. 

Pentingnya motivasi karena motivasi merupakan hal yang menyebabkan, 

menyalurkan dan mendukung prilaku manusia. Supaya mau bekerja giat dan 

antusias mencapai hasil yang memuaskan, motivasi semakin penting karena 

atasan membagikan pekerjaan kepada  bawahanya untuk dikerjakan dengan 

baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. 

Menurut Sutrisno (2011:109), motivasi adalah suatu factor yang 

mendorong seseorang untuk  melakukan suatu aktifitas tertentu, oleh karena itu 

motivasi sering kali diartikan pula sebagai factor pendorong perilaku 

seseorang. 

Menurut Indriyo Gitosudarmo dan Nyoman Sudita (1997) dalam 

Ardana et al (2009: 30) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan motivasi 

adalah faktorfaktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan, 

mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tugas tertentu. 

Sedangkan menurut Robbins dan Coulter (2004) dalam Ardana et al 

(2009: 30) mengatakan motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat 

upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan 

upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individu tertentu. 
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2.3.1 Teori Motivasi 

Teori-teori motivasi menurut Surtrisno (2009:121)dikelompokkn 

menjadi dua aspek, yaitu teori kepuasan dan motivasi proses. 

A. Teori Kepuasan dalam Sutrisno (2009:121) 

Teori ini mendasarkan pendekatan atas faktor-faktor kebutuhan 

dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak dan berprilaku 

dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor 

dalam diri orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan 

menghentikan perilakunya. 

Teori-teori kepuasan ini antara lain: 

1. F.W. Taylor dengan Teori Motivasi Konvensional dalam 

Sutrisno (2009:121) 

Teori motivasi konvensional ini termasuk content theory, karena 

F.W. Taylor memfokuskan teorinya pada anggapan bahwa 

keinginan untuk pemenuhan kebutuhannya yang menyebabkan 

orang mau bekerja keras. 

2. Abraham H. Maslow dengan Teori Hierarki dalam Sutrisno 

(2009:121) 

Teori motivasi di kembangkan oleh Maslow (dalam Greenberg 

dan Baron,1997), mengemukakan bahwa kebutuhan manusia itu 

dapat dilasifikasikan ke dalam lima hierarki, sebagai berikut: 

a) Kebutuhan fisiologis (physiological) 

b) Kebutuhaan rasa aman (safety) 
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c) Kebutuhan hubungan social (affiliation) 

d) Kebutuhan pengakuan (esteem) 

e) Kebutuhan aktualisasi diri 

3. David McClelland dengan Teori Motivasi prestasidalam 

Sutrisno (2009:121) 

Teori kebutuhan yang dikemukakan oleh David McClelland 

(1974), disebut juga dengan teori motivasi prestasi. Menurut teori 

ini, ada tiga komponen dasar yang dapat digunakan untuk 

memotivasi orang bekerja, yaitu kebutuhan akan 

a) Need for achievement 

Merupakan kebutuhan untuk mencapai sukses, yang diukur 

berdasarkan standar kesempurnaan dalam diri seseorang. 

b) Need for affiliation 

Merupakan kebutuhan akan kehangatan  dan sokongan dalam 

hubungannya dengan orang lain. 

c) Need for power 

kebutuhan untuk menguasai dan memengaruhi terhadap 

orang lain. Kebutuhan ini, menyebabkan orang yang 

bersangkutan tidak atau kurang memedulikan perasaan orang 

lain. 
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4. Frederick Hezberg dengan Teori Model dan Faktordalam 

Sutrisno (2009:121) 

Teori ini merupkan pengembangan dari teori-teori hirarki 

kebutuhan maslow. Menurut teori pemelihraan motivasi ini ada dua 

faktor yang mempengaruhi kondisi pekerjaan seseorang, yaitu: 

a. Faktor Pemeliharaan (maintenance factor) 

Faktor pemeliharaan, juga disebut hygiene factor, merupakan 

factor yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan untuk 

memelihara keberadaan karyawan sebagai manusia, 

pemeliharaan ketentraman dan kesehatan. 

b. Faktor Motivasi 

Faktor pemuas yang disebut juga motivator, merupakan 

faktor pendorong seseorang untuk berprestasi yang 

bersumber dari dalam diri seseorang yzng bersangkutan. 

5. Clayton P. Alderfer dengan Teori ERG dalam Sutrisno 

(2009:121) 

Teori ini merupakan modifikasi dari teori hierarki kebutuhan 

Maslow. Dalam memodifikasi ini memanfaatkan kelima tingkat 

kebutuhan maslow menjadi tiga macam kebutuhan saja. Ketiga 

kebutuhan tersebut diantaranya: 

a) Existence (Keberadaan) 

Existence merupakan kebutuhan seseorang untuk dapat 

dipenuhi dan terpeliharanya keberadaan yang bersangkutan 
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sebagai seseorang manusia di tengah-tengah masyarakat dan 

perusahaan. 

b) Relatedness (kekerabatan) 

kekerabatan merupakan keterkaitan antara seseorang dengan 

lingkungan social sekitarnya. 

c) Growth (Pertumbuhan) 

kebutuhan akan pertumbuhan dan perkembangan ini 

merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan 

potensi diri seseorang, seperti pertumbuhan kreativitas dan 

pribadi. 

6. Douglas Mc Gregor dengan Teori X dan Y 

Mengungkapkan dua cara yang dapat dilakukan dalam 

mendalami perilaku manusia, yang terkandung dalam teori X (teori 

konvensional) dan teori Y (teori potensial). 

B. Teori Motivasi  

Ada tiga teori motivasi dalam proses yang lazim dikenal, yaitu teori 

harapan, keadilan dan pengukuhan Sutrisno (2009:123). 

1. Teori Harapan (Expectacy Theory) 

Teori harapan menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi 

seseorang bekerja giat dalam melaksanakan pekerjaanya bergantung 

pada hubungan timbal balik antara apa yang ia inginkan dengan 

kebutuhan dari hasil pekerjaan. 
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2. Teori Keadilan (Equity Theory) 

Teori ini menekankan bahwa ego manusia selalu mendambakan 

keadilan dalam pemberian hadiah maupun hukuman terhadap setiap 

perilaku yang relatif sama. 

3. Teori  Pengukuhan (Reiforcement Theory) 

Teori pengukuhan ini didasarkan atas hubungan sebab dan akibat 

perilaku dengan pemberian kompensasi. Misalnya, promosi 

bergantung pada prestasi yang selalu dapat diperthankan. 

Manajer dalam memotivasi karyawan hanya berdasarkan atas perkiraan 

-perkiraan saja dan berpedoman kepada kebutuhan-kebutuhan manusia saja. 

Berikut ini gambar I yang menunjukkan konsep motif dan motivasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Konsep Motif dan Motivasi 

Sumber : Hasibuan (2008:144) 

Keterangan: 

1. Perangsang berbentuk materiil atau nonmaterial yang tercipta oleh 

internal(keinginan) maupun eksternal yang dilakukan oleh manajer. 

Perangsangan materil & 

non materil oleh internal 

& eksternal 

Rangsangan keinginan dan 

perilaku individu manusia 

Pemenuhan kebutuhan 
Daya penggerak dan 

kemauan bekerja 
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2. Rangsangan yang mencipatkan keinginan (want) dan mempengaruhi 

perilakuseseorang (individu). 

3. Keinginan menjadi daya penggerak dan kemauan bekerja seseorang 

(individu). 

4. Kemauan bekerja menghasilkan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan 

sesorang. 

5. Kebutuhan dan kepuasan mendorong menciptakan perangsang 

selanjutnya dan seterusnya, jadi merupakan siklus. 

2.3.2 Jenis-Jenis Motivasi 

Ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. 

(Hasibuan, 2010:150) 

a. Motivasi Positif (Insentif Positif) 

Motivasi positif maksudnya manajer memotivasi (merangsang) bawahan 

dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi 

standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkat 

karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. 

b. Motivasi Negatif (Insentif Negatif) 

Motivasi negatif maksudnya manajer memotivasi bawahan dengan 

standar mereka akan mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif ini 

semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena 

mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat 

kurang baik. 
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2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Ardana et al(2009:31-32) mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi antara lain: 

a. Karakteristik individu yang terdiri dari: 

1) Minat 

2) Sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan dan situasi pekerjaan 

3) Kebutuhan individual 

4) Kemampuan atau kompetensi 

5) Pengetahuan tentang pekerjaan 

6) Emosi, suasana hati, perasaan keyakinan dan nilai-nilai 

b. Faktor-faktor pekerjaan: 

1) Faktor lingkungan pekerjaan 

2) Gaji dan benefit yang diterima 

3) Kebijakan-kebijakan perusahaan 

4) Supervisi 

5) Hubungan antar manusia 

6) Kondisi pekerjaan seperti jam kerja, lingkungan fisik dan 

sebagainya. 

7) Budaya organisasi 

c. Faktor dalam pekerjaan 

1) Sifat pekerjaan 

2) Rancangan tugas /pekerjaan 

3) Pemberian pengakuan terhadap prestasi 
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4) Tingkat/besarnya tanggung jawab yang diberikan 

5) Adanya perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan 

6) Adanya kepuasan dari pekerjaan. 

2.3.4 Proses Motivasi 

Menurut Hasibuan (2008:150) motivasi merupakan konsep yang 

digunakan untuk menggambarkan dorongan-dorongan yang timbul dari dalam 

diri seseorang yang mengarahkan perilaku. Adapun proses motivasi antara lain 

sebagai berikut: 

a. Tujuan 

Dalam proses motivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan 

organisasi, baru kemudian para karyawan dimotivasi kea rah tujuan itu. 

b. Mengetahui kepentingan 

Hal yang penting dalam proses motivasi adalah mengetahui 

keinginan karyawan dan tidak hanya melihat dari sudut kepentingan 

pimpinan atau perusahaan. 

c. Komunikasi Efektif 

Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik 

dengan bawahan. Bawahan harus mengetahui apa yang akan diperolehnya 

dan syarat apa saja yang harus dipenuhinya supaya insentif tersebut 

diperolehnya. 

d. Integrasi Tujuan 

Proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan organisasi dan 

tujuan kepentingan karyawan. Tujuan organisasi adalah needscomplex 
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yaitu untuk memeperoleh laba serta perluasan perusahaan, sedangkan 

tujuan individu karyawan ialah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Jadi, 

tujuan organisasi dan tujuan karyawan harus disatukan dan untuk itu 

penting adanya penyesuaian motivasi. 

e. Fasilitas 

Manajer penting untuk memberikan bantuan fasilitas kepada 

organisasi dan individu karyawan yang akan mendukung kelancaran 

pelaksanaaan pekerjaan, seperti memberikan bantuan kendaraan kepada 

salesman. 

f. Team Work 

Manajemen harus membentuk team work yang terkoordinasi dengan 

baik agar dapat mencapai tujuan perusahaan.  

2.3.5 Indikator Motivasi 

Berdasarkan dari teori Abraham Maslow dalam buku Sutrisno 

(2009:122) indikator moivasi adalah: 

a. Kebutuhan fisiologis (physiological) 

b. Kebutuhaan rasa aman (safety) 

c. Kebutuhan hubungan social (affiliation) 

d. Kebutuhan pengakuan (esteem) 

e. Kebutuhan aktualisasi diri 
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2.4 Gaya Kepemimpinan 

    2.4.1 Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan sebuah fenomena universal.Siapapun 

menjalankan tugas-tugas kepemimpinan, manakala dalam tugas itu dia 

berinteraksi dengan orang lain. Bahkan dalam kapasitas pribadi pun, didalam 

tubuh manusia itu ada kapasitas atau potensi pengendali, yang pada intinya 

memfasilitasi seseorang untuk memimpin dirinya sendiri. 

Pengertian kepemimpinan seringkali disamarkan dengan istilah 

pemimpin. Secara sederhana pemimpin atau pimpinan adalah orang yang 

secara sah mempunyai kewenangan memimpin suatu organisasi. 

Kartono (2011:49)menyatakanKepemipinan adalah kegiatan 

mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudah bagi 

seorang pemimpin untuk menentukan gaya yang terbaik untuk digunakan 

dalam pemanfaatan sumber daya khususnya sumber daya manusia. 

Menurut Reksohadiprojo dalam bukunya Manajemen PerusahaanSuatu 

Pengantar yang dikutip oleh Djatmiko (2010:47)Mengatakan bahwa 

“kepemimpinan ialah proses memanfaatkan kekuasaan untukmendapatkan 

pengaruh pribadi”. 

2.4.2 Fungsi dan Peran Pemimpin 

Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengelola atau 

mengatur organisasi secara efektif dan mampu melaksanakan kepemimpinan 

secara efektif pula. 



27 
 

Fungsi pemimpin menurut Terry dalam bukunya Manajemen Sumber 

Daya Manusia yang dikutip oleh Sutrisno (2009:219)dapat di kelompokkan 

menjadi empat yaitu: 

a. Perencanaan 

b. Pengorganisasian 

c. Penggerakkan 

d. Pengendalian 

Pemimpin dalam suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting, 

tidak hanya secara internal bagi organisasi yang bersangkutan, akan tetapi juga 

dalam menghadapi berbagai pihak diluar organisasi yang semuanya 

dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi mencapai 

tujuannya. Peran tersebut dapat dikatagorikan dalam tiga bentuk, yaitu: 

Sutrisno (2009:219) 

a. Peranan yang Bersifat Interpersonal. 

b. Peranan yang Bersifat Informasional. 

c. Peranan Pengambilan Keputusan. 

2.4.3 Pengertian Gaya  Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang ditunjukkan oleh 

pemimpin dalam mempengaruhi orang lain. Ardana et al (2012:181) 

Menurut Hasibuan (2011:170) menyatakan bahwa “Gaya 

Kepemimpinan pada hakekatnya untuk mendoronggairah kerja, kepuasan kerja 

dan produktivitas kerja pegawai yang tinggi, agardapat mencapai tujuan 

organisasi secara maksimal”.  



28 
 

Terdapat lima gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi 

Menurut (Siagian, 2011:13), yaitu: 

1. Tipe pemimpin yang otokratik 

Seorang pemimpin yang otokratik ialah seorang pemimpin yang: 

1. Menganggap organisasi sebagai milik pribadi 

2. Mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi 

3. Menganggap bahwa sebagai alat semata-mata 

4. Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat 

5. Terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya 

Dalam tindaknya penggeraknya sering mempergunakan approach 

yang mengandung unsur paksaan dan puntif (bersifat menghukum) 

2. Tipe pemimpin yang militeristik 

Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud seorang 

pemimpin tipe militeristik berbeda dengan seorang pemimpin modern. 

Seorang pemimpin yang bertipe militeristik ialah seorang pemimpin yang 

memiliki sifat-sifat:  

• Dalam menggerakan bawahannya sistem perintah yang sering 

dipergunakan 

• Dalam menggerakan bawahannya senang bergantung pada pangkat 

dan jabatan 

• Senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan Menuntut disiplin 

yang tinggi dan kaku dari bawahannya 
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3. Tipe pemimpin yang paternalistic 

• Menganggap bahwa sebagai manusia yang tidak dewasa 

• Bersikap terlalu melindungi 

• Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk 

mengambil keputusan 

• Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil 

inisiatif 

• Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

mengembangkan daya kreasi dan fantasi 

• Sering bersikap mau tahu 

4. Tipe pemimpin yang kharismatik 

Harus diakui bahwa untuk keadaan tentang seorang pemimpin yang 

demikian sangat diperlukan, akan tetapi sifatnya yang negative mengalahkan 

sifatnya yang positif. 

5. Tipe pemimpin yang demokratik 

Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe 

pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern 

karena: 

• Ia senang menerima saran, pendapat dan bahkan kritikan dari bawahan 

• Selalu berusaha mengutamakan kerjasama teamwork dalam usaha 

mencapai tujuan 

• Selalu berusaha menjadikan lebih sukses dari padanya 
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• Selalu berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai 

pemimpi 

2.4.4 Indikator Gaya Kepemimpinan 

MenurutKartono (2008:34)menyatakan sebagai berikut: 

a. Sifat 

Sifat seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam gaya 

kepemimpinan untuk menentukan keberhasilannya menjadi seorang 

pemimpin yang berhasil, serta ditentukan oleh kemampuan pribadi 

pemimpin. 

b. Kebiasaan 

Kebiasaan memegang peranan utama dalam gaya kepemimpinan 

sebagai penentu pergerakkan prilaku seorang pemimpin yang 

menggambarkan segala tindakan yang dilakukan sebagai pemimpin baik. 

c. Temperamen 

Temperamen adalah gaya perilaku seorang pemimpin dan cara 

khasnya dalam memberi tanggapan dalam berinteraksi dengan orang 

lain. 

d. Watak 

Watak seorang pemimpin yang lebih subjektif dapat menjadi 

penentu bagi keunggulan seorang pemimpin dalam mepengaruhi 

keyakinan, ketekunan, daya tahan dan keberanian. 
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e. Kepribadian 

Kepribadian seorang pemimpin menentukan keberhasilanya yang 

ditentukan oleh sifat-sifat/karakteristik kepribadian yang dimilikinya. 

2.4.5 Teori Kepemimpinan 

Menurut Sutrisno (2009:226) secara garis besar pendekatan teori 

kepemiminan dibagi menjadi tiga aspek yaitu: 

a. Pendekatan Teori Sifat 

Teori sifat (Trait theory), bahwa seseorang yang dilahirkan sebagai 

pemimpin karena memiliki sifat-sifat sebagai pemimpin. Namun 

pandangan teori ini juga tidak memungkiri bahwa sifat-sifat 

kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, tetapi dapat juga dicapai 

melalui Pendidikan dan pengalaman. 

b.  Pendekatan teori perilaku 

Pendekatan perilku dilandasi dengan pemikiran, bahwa 

kepemimpinan merupakan interaksi antara pemimpin dengan pengikut, 

dan dalam interaksi tersebut pengikutlah yang menganalisis dan 

mempersepsikan apakah menerima atau menolak kepemimpinannya. 

Perilaku pemimpin yang berorientasi pada tugas menampilkan 

gaya kepemimpinan autokratik, sedangkan perilaku kepemimpinan yang 

berorientasi pada hubungan manusia menampilkan gaya demokratis. 

c. Pendekatan teori situasi 

Teori situasi mencoba mengembangkan kepemimpinan sesuai 

dengan situasi dan kebutuhan. Dalam pandangan ini, hanya pemimpin 
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yang mengetahui situasi dan kebutuhan organisasi yang dapat menjadi 

pemimpin yang efektif. 

Teori situsasi kontigensi berusaha meramalkan efektivitas 

kepemimpinan dalam segala situasi. Menurut model ini, pemimpin yang 

efektif karena pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk 

melaksanakan, dan kepuasan pengikutnya. 

2.4.6 Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan 

Menurut Keith Davis dalam Thoha (2007:33-34)empat sifat umum 

yang tampak mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan pemimpin yaitu: 

a. Kecerdasan 

Bahwa pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang diimpin. 

b. Kedewasaan atau keleluasaan hubungan sosial 

Kepemiminan cendrung menjadi matang dan mempunyai emosi 

yang setabil serta mempunyai perhatian yang luas terhadap aktivitas 

sosial. 

c. Motivasi diri dan dorongan berprestasi 

Para pemimpin secara relative mempunyai dorongan motivasi yang 

kuat untuk berprestasi. 

d. Sikap-sikap hubungan kemanusiaan. 

Seorang pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan 

kehormatan para pengikutnya dan mampu berpihak kepadanya. 
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2.5 Hubungan Antar Variabel 

a. Pengaruh antara Motivasi dengan Disiplin Kerja 

Pemberian motivasi merupakan suatu proses dalam 

mendorong,mempengaruhi, mengarahkan daya dan potensi karyawan secara 

produktif untukmencapai dan mewujudkan tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan sertatercapainya keinginan karyawan. 

MenurutGozali (2010: 325), pemberian motivasi diharapkan mendorong 

karyawannya untuk bekerja lebih baik sehingga para karyawan dapat lebih 

bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang berlaku diperusahaan. 

Pemberian hukuman (punishment) dan pemberian hadiah (reward) 

termasuk dalam kelompok motivasi. Dengan adanya sanksi atau hukuman 

kalua melanggar peraturan yang ada, memotivasi seseorang 

untukmenghindarinya, sebaliknya dengan adanya hadiah mendorong 

seseorang untuk menjadi disiplin(Tohardi, 2010: 408). 

Motivasi kerja yang diberikan antara lain dapat berupa kompensasi 

(upah,insentif) yang memadai, memberikan penghargaan kepada karyawan 

yangberprestasi, memberikan ucapan terimakasih kepada karyawan bila 

selesaimelakukan pekerjaan, adanya kondisi kerja yang aman dan nyaman, 

memberikanjaminan kepastian kerja, dan kepastian pembinaan karir. 

b. Pengaruh antara Gaya Kepemimpinan dengan Disiplin Kerja 

Salah satu alat ukur keberhasilan kepemimpinan dalam suatu organisasi 

adalah seberapa tinggi disiplin kerja karyawan yang dapat tercapai oleh 
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orangyang dipimpinnya, untuk itu bukan saja dibutuhkan figure pemimpin, 

melainkanjuga gaya kepemimpinan yang menyertai keberadaan pemimpin 

tersebut.Pemilihan gaya kepemimpinan yang benar disertai dengan motivasi 

yang tepatdapat mengarahkan pencapaian tujuan perseorangan maupun tujuan 

organisasiatau perusahaan. Apabilagaya kepemimpinan tidak tepat maka 

tujuan organisasiatau perusahaan akan terganggu, akan menyebabkan konflik 

dan rasa tidak puaspada para karyawan, sehingga akibatnya pemimpin tidak 

dapat mempengaruhibawahannya secara maksimal. 

 Menurut Gozali (2010:291) dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya 

Manusia” mengemukakan bahwa: “Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam 

perusahaan, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan, dan ada 

tidaknya pengawasan merupakan faktor yang mempengaruhi tegak atau 

tidaknya suatu disiplin dalam suatu organisasi atau perusahaan”. 

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan 

seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang 

lainSuranta dalam Regina (2010: 15). Setiap pemimpin bisa mempunyai 

gaya kepemimpinan yang beda antara satu sama lain, dan tidak mesti suatu 

gaya kepemimpinan lebih baik atau lebih buruk dari gaya kepemimpinan 

lainnya. Gaya kepemimpinan meupakan kegiatan mempengaruhi dan 

mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain untuk mencapai tujuan 

organisasi. Menurut Kerlinger dan PadhazurdalamRegina (2010:15) faktor 

kepemimpinan mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan disiplin 
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kerja pegawai karena kepemimpinan yang efektif memberikan pengarahan 

terhadap usaha-usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan tujuan organisasi  

2.6 Pandangan Islam Tentang Disiplin ,Motivasi dan Kepemimpinan 

a. Konsep Disiplin dalam Islam 

Konsep disiplin dalam pandangan islam telah disebutkan dalam al-quran 

antara lain sebagai berikut: Qs. An-Nisa : ayat 59 

ِينََ َهاٱَّلذ يُّ
َ
أ ِطيُعواَََْيَٰٓ

َ
َََءاَمُنٓواَْأ ِطيُعواََْٱّللذ

َ
ْوِِلََٱلرذُسوَلََوأ

ُ
رََِوأ مأ

َ ََٱۡلأ ُتمأ فَإِنَتََنَٰزَعأ َۡۖ ِمنُكمأ

َإَِ َفَُردُّوهُ ءٖ َََِلَِِفَََشأ ََِٱلرذُسولَِوَََٱّللذ َب ِمُنوَن َتُؤأ َُكنُتمأ َِإِن َوأِمٱٓأۡلِخرِ َوَََٱّللذ
ََٞٱۡلأ ََخۡيأ َٰلَِك َذ

سََ حأ
َ
ََنََُوأ وِيًلا

أ
٥٩ََتَأ

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 akibatnya 

b. Konsep Kepemimpinan dalam Islam 

Konsep kepemimpinan dalam pandangan islam telah disebutkan dalam 

al-quran antara lain sebagai berikut: Qs. As-Sajdah : ayat 24 

ََوََكنُواَْأَِبَوََجَعلأَنا ْۡۖ وا اََصََبُ رِنَاَلَمذ مأ
َ
ُدوَنَبِأ ٗةََيهأ ئِمذ

َ
َأ  .٢٤ََيَٰتَِناَيُوقُِنونََِمنأُهمأ

Artinya: Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan 

adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami 
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c. Konsep Motivasi dalam Islam 

Konsep motivasi dalampandangan islam telah disebutkan dalam al-quran 

antara lain sebagai berikut: Qs. Al-Jumu’ah : ayat 10 

ةَُُقِضَيِتََفَإَِذا لَوَٰ َْفَََٱلصذ وا ۡرِضَِِفََٱنتَِِشُ
َ َْوَََٱۡلأ َتُغوا ِلََٱبأ َِِمنَفَضأ ََوَََٱّللذ َكثِۡٗياََٱذأُكُرواْٱّللذ

لُِحوَنَ َُتفأ ١٠ََلذَعلذُكمأ
Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu 

No Peneliti

/Tahun 

Judul Metode Hasil 

1 Galih 

Aryo 

Nimpu

no 

(2015) 

Pengaruh disiplin 

kerja dan gaya 

kepemimpinan 

Terhadap kinerja 

karyawan ud. 

Pustaka pelajar 

Yogyakarta 

asosiatif kausal 

dengan menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif, Analisis 

Deskriptif, Analisis 

Regresei, Linier 

Sederhana, uji 

validitas uji 

reliabilitas, dan Uji 

Koefisien Determinan 

Terdapat bahwa 

pengaruh positif dan 

signifikan disiplin 

kerja dan gaya 

kepemimpinan 

terhadap kinerja 

karyawan 

2 

 

 

 

 

Rita 

Zahara 

(2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh motivasi 

dan kemampuan 

terhadap 

Kinerja karyawan 

pada hotel 

akasiaPekanbaru 

 

 

 

 

pendekatan 

kuantitatif, Analisis 

Deskriptif, Analisis 

Regresei, Linier 

Sederhana, uji 

validitas uji 

reliabilitas, dan Uji 

Koefisien Determinan 

 

Variabel X1 (motivasi) 

dan variabel X2 

(kemampuan) secara 

bersama-sama atau 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada 

Hotel Akasia 

Pekanbaru 
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No Peneliti

/Tahun 

Judul Metode Hasil 

3 Rheza 

Medio 

Putri 

(2015) 

Pengaruh gaya 

kepemimpinan dan 

motivasi terhadap 

disiplin kerja 

karyawan pt. 

Joonggang foods, 

kabupaten 

sumedang 

Metode deskriptif 

verifikatif, Teknik 

Proportionate 

stratified random 

sampling, 

wawancara, 

kuesioner, observasi 

langsung, regresi 

linier berganda 

Terdapat bahwa 

pengaruh positif dan 

signifikan disiplin 

kerja dan gaya 

kepemimpinan 

terhadap kinerja 

karyawan PT. 

Joonggang Foods 

Kabupaten Sumedang 

4 Paridah  

(2014) 

 

Pengaruh  

Efektifitas  

Penyampaian  

Dari Atasan  

Kepada Bawahan  

Terhadap Motivasi 

Kerja Karyawan Di  

AMIK Pikarti 

Luhur 

Validitas instrument 

Reliabilitas Analisis 

regresi linier 

berganda dan korelasi 

berganda, uji F, uji T 

Terdapat hubungan 

atau korelasi antara  

Efektifitas 

penyampaian  

informasi dari atasan  

kepada bawahan  

dengan motivasi kerja, 

karena antar kedua 

variabel saling 

berhubungan 

5 Siti  

Hanifah 

(2013) 

Analisis 

Beban  Kerja 

Karyawan 

Pada   Divisi 

Produksi    di 

PT.Perkebunan 

Nusantara 

VIII Gunung 

Mas, Bogor 

Eksplorasi. Tanya 

Jawab kepada 

Responden dan 

Pengisian   kuisoner. 

Pelaksanaan tugas  

yang  tidak sesuai 

dengantanggung    

jawab masing- masing 

karyawan danpelatihan  

mengenai pembeberan 

pucuk   daun   teh yang  

belum  rutin 

dilaksanakan 

sedangkan 

permasalahan pada unit 

Sumber: Jurnal dan Penelitian Terdahulu 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan variable-variabel penelitian 

yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 
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a. Variabel bebas (independent) 

 Motivasi (X1) 

 Gaya kepemimpinan (X2) 

b. Variabel terikat (dependen) 

 Disiplin kerja(Y) 

Kerangka pemikiran yang diajukan untuk penelitian ini didasarkan pada 

hasil telaah teoristis seperti yang diuraikan sebelumnya. Untuk lebih 

memudahkan pemahaman tentang kerangka pemikiran penelitian ini, maka 

dapat dilihat dalam gambar berikut: 

 

 

                                                   H1                       

 

                                                   H2 

 

 

 H3 

Gambar 2.2: Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Motivasi(X1) Dan Gaya Keemimpinan(X2) Terhadap Disiplin 

Kerja(Y) 

Sumber:Tohardi, 2010: 408 & Gozali, 2010:291 

 

 

 

 

 

Motivasi 

(X1) 

Gaya 

Kepemimpinan(

X2) 

Disiplin Kerja 

(Y) 
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2.9 Hipotesis 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang masalah serta 

berpegang pada telaah pustaka yang masih bersifat teoritis, maka penulis 

merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara Motivasi terhadap disiplin 

kerja karyawan pada PT. Gita Riau Makmur Pekanbaru 

2. Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara Gaya Kepemimpinan 

terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Gita Riau Makmur Pekanbaru 

3. Diduga terdapat pengaruh secara simultan antara Motivasi dan Gaya 

Kepemimpinan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Gita Riau 

Makmur Pekanbaru 

2.10 Definisi Konsep Operasional Variabel 

Tabel 2.2: Definisi Konsep Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

Disiplin (Y) Kedisiplinan dapat di 

artikan juga sebagai 

tingkah laku, sikap, 

perbuatan yang sesuai 

dengan peraturan 

perusahaan baik yang 

tertulis maupun tidak 

(Nitisemito,2008:199) 

1. Mematuhi semua 

peraturan. 

2. Penggunaan waktu 

secara efektif. 

3. Tanggung jawab 

4. Tingkat absensi 

(Hasibuan, 2010:194) 

 

Likert 

Motivasi (X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi adalah suatu 

factor yang mendorong 

seseorang untuk  

melakukan suatu 

aktifitas tertentu, oleh 

karena itu motivasi 

sering kali diartikan pula 

sebagai factor pendorong 

perilaku seseorang. 

(Sutrisno, 2011:109) 

 

 

1. Kebutuhan fisiologis 

(physiological) 

2. Kebutuhaan rasa aman 

(safety) 

3. Kebutuhan hubungan 

social (affiliation) 

4. Kebutuhan pengakuan 

(esteem) 

5. Kebutuhanaktualisasi 

diri. (Abraham 

Maslow dalam buku 

Sutrisno 2009:122) 

Likert 
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Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

Gaya 

Kepemimpinan 

(X2) 

Gaya kepemimpinan 

adalah pola perilaku 

yang ditunjukkan oleh 

pemimpin dalam 

mempengaruhi orang 

lain. (Ardana dkk, 

2012:181) 

1. Sifat 

2. Kebiasaan 

3. Temperamen 

4. Watak 

5. Kepribadian 

(Kartono, 2008:34) 

 

Likert 

 

 

 


