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BAB II

TELAAH PUSTAKA

1.1 Pengertian Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah ilmu dan seni

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

(Hasibuan, 2005:10)

Manajemen Sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan,

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap

pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian,

pemeliharaan dan pemisah tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan

organisasi (Mangkunegara, 2005:2).

Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang

dihadapi manajemen bukan hanya terdapat pada bahan mentah, alat-alat kerja,

mesin-mesin produksi, uang dan lingkungan kerja saja, tetapi juga

menyangkut karyawan (sumber daya manusia) yang mengelola faktor-faktor

produksi lainya tersebut. Namun, perlu diingat bahwa sumber daya manusia

sendiri sebagai faktor produksi, seperti halnya faktor produksi lainya,

merupakan masukan (input) yang diolah oleh perusahaan dan menghasilkan

keluaran (output). Karyawan baru yang belum mempunyai keterampilan dan

keahlian dilatih, sehingga menjadi karyawan yang terampil  dan ahli apabila

dia dilatih lebih lanjut serta diberikan pengalaman dan motivasi, dia akan
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menjadi karyawan yang matang. Pengolahan sumber daya manusia inilah

yang disebut manajemen SDM (Rivai, 2011:2).

Manusia selalu berperan aktif dalam dan dominan dalam setiap

organisasi, karena manusia menjadi perencanaan, pelaku dan penentu

terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran

aktif karyawan meskipun alat–alat yang dimiliki perusahaan begitu

canggihnya. Alat-alat canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya

bagi perusahaan, jika peran aktif karyawan tidak diikutsertakan. Mengatur

karyawan adalah sulit dan kompleks, karena mereka memiliki pikiran,

perasaan, status, keinginan dan latar belakangyang heterogen yang dibawa

kedalam organisasi. Karyawan tidak dapat diatur dan dikuasai sepenuhnya

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

1.2 Fungsi Operatif Manajemen Sumber Daya manusia

Terdapat enam fungsi operatif sumber daya manusia, yaitu berikut ini:

1. Pengadaan tenaga kerja terdiri dari :

a. Perencanaan sumber daya manusia

b. Analsisi jabatan

c. Penarikan pegawai

d. Penempatan kerja

e. Orientasi kerja (job orientation)
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2. Pengembangan tenaga kerja mencakup:

a. Pendidikan dan pelatihan (training and development)

b. Pengembangan (karier)

c. Penilaian prestasi kerja

3. Pemberian balas jasa mencakup:

a. Balas jasa langsung terdiri dari:

- Gaji/upah

- Insentif

b. Balas jasa tak langsung terdiri dari:

- Keuntungan ( benefit)

- Pelayanan /kesejahteraan (services)

4. Intregrasi mencakup:

a. Kebutuhan karyawan

b. Motivasi kerja

c. Kepuasaan kerja

d. Disiplin kerja

e. Partisipasi kerja

5. Pemeliharan tenaga kerja mencakup:

a. Komunikasi kerja

b. Kesehatan dan keselamatan kerja

c. Pengendalian konflik kerja

d. Konseling kerja



16

6. Pemisah tenaga kerja mencakup:

a. Pemberhentian tenaga kerja

1.3 Fungsi Sumber Daya Manusia

Sedangkan fungsi manajemen sumber daya manusia menurut (Rivai,

2004:14).

1. Fungsi manajerial

a. Perencanaan

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien

sesuai kebutuhan perusahaan dalam terwujudnya tujuan.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, wewewang dan

koordinasi dalam bagan organisasi

c. Pengarahan

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar bekerja

sama efektif dan efisien guna tercapai tujuan perusahaan.

d. Pengendalian

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar

mentaati peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.
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2. Fungsi Operasional

b. Pengadaan tenaga kerja

Pengadaan tenaga kerja (SDM) adalah proses penarikan teknis, teoritas,

konseptual dan orientasi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat.

c. Pengembangan

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis,

konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan

d. Kompensasi

Kompensasi adalah balas jasa langsung dan tidak langsung sebagai

imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan memelihara atau meningkatkan kondisi

fisik, mental dan loyalitas karyawan agar tetap bekerja sampai pensiun.

f. Pemutusan hubungan Kerja (PHK)

Pemutusan hubungan kerja adalah putusnya hubungan kerja seseorang

dari suatu perusahaan yang disebabkan oleh keinginan, pensiun dan

lainnya.
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1.4 Komponen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2005:12) ada beberapa komponen dari MSDM yaitu

sebagai berikut:

1. Pengusaha

Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk

memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentu

tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut.

2. Karyawan

Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa

keikut sertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi.

3. Pemimpin atau manajer

Pemimpin adalah seorang yang mempergunakan wewenang dan

kepemimpinan  untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab

atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan.

1.5 Pengertian Disiplin Kerja

Disiplin adalah kekuatan yang dapat memaksa individu untuk

mematuhi peraturan serta prosedur kerja yang telah ditentukan terlebih

dahulu, karena dianggap bahwa berpegang pada peraturan ini tujuan

organisasi dapat tercapai. Disiplin kerja merupakan latihan atau pendidikan

kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat (Moekijat, 2008:195)
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Kedisiplinan dapat diartikan juga sebagai tingkah laku, sikap,

perbuatan yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tetulis 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 faktor

yang utama yang diperlukan sebagai alat peringatan terhadap karyawan yang

tidak mau berubah sifat dan perilakunya. Sehingga seorang karyawan dikatan

memiliki disiplin yang kurang baik jika karyawan tersebut memiliki rasa

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya (Ghalih, 2013:38)

Menurut (Simamora, 2006:79) disiplin adalah prosedur yang

mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau

prosedur. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manejer untuk

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia mengubah suatu

prilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan

kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma

sosial yang berlaku (Rivai, 2004:24)

Disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan

karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin merupakan bentuk

pengendalian diri karyawan dan pelaksaan yang teratur dan menunjukan

tingkt kesungguhan tim kerja didalam suatu organisasi. Disiplin kerja

karyawan merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan keadaan
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disuatu lingkungan kerja yang tertib, berdaya guna dan behasil guna melalui

suatu sistem pengaturan yang tepat (Simamora, 2006:98)

Disiplin kerja ditujukan terhadap aturan yang menyangkut hal-hal

sebgai berikut (Simamora, 2006:201) :

1. Disiplin terhadap waktu

2. Disiplin terhadap peraturan

Disiplin dikatakan 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 bias dan

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

dibenarkan. Tindakan-tindakan yang tidak dapat dibenarkan adalah tidak adil

bagi karyawan yang terlibat counterproductive dan telah menyebabkan

kehilangan status bebas serikat pekerja pada beberapa perusahaan. Hal ini

juga memicu pemogokan liar (wild strike), walk out dan perlambatan pekerja

pada perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja. Bahkan

meskipun karyawan tidak bereaksi secara terang-terangan terhadap tindakan-

tindakan disiplin yang tidak dapat dibenarkan, moral kerja karyawan

kemungkinan merosot yang dapat secara negatif mempengaruhi perusahaan.

2.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja

Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat

kedisiplinan karyawan suatu organisai, diantaranya (Hasibuan, 2005:194):

1. Tujuan dan kemampuan
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2. Teladan pemimpin

3. Balas jasa

4. Keadilan

5. Waskat

6. Sanksi hukuman

7. Ketegasan

8. Hubungan Kemanusian

Setiap tindakan memiliki tujuan-tujuan yang berguna bagi organisasi

maupun bagi karyawan, tujuan tersebut meliputi (Simamora, 2006:747)

Memastikan bahwa perilaku-perilaku karyawan konsisten dengan peraturan-

peraturan perusahaan.

1. Menciptakan atau mempertahankan rasa hormatdan saling percaya

diantara penyelia dan bawahan-bawahanya. Disiplin diberlakukan secara

tidak tepat akan menciptakan masalah-masalah seperti moral kerja yang

rendah, kemarahan dan kemauan yang buruk diantara penyelia dan

bawahanya.

2. Membantu karyawan supaya menjadi lebih produktif, dengan demikian

menguntungkanya dalam jangka panjang.

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa disiplin kerja

merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan

peraturan baik tertulis maupun tida tertulis dan bila melanggar akan ada

sanksi atas pelanggarannya.
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Adapun yang menjadi indikator dari rendahnya tingkat disiplin kerja

karyawan adalah (Nitisemito, 2002:40)

1. Turunya produktivitas kerja

Salah satu indikasi rendahnya kedisiplinan kerja adalah ditunjukan dari

turunya produktivitas kerja. Produktivitas kerja yang turun karena

kemalasan, penundaan pekerjaan dan lain sebagainya.

2. Tingkat absensi yang tinggi

Apabila tingkat kedisiplinan menurun maka dapat dilihat dari tingkat

kehadiran karyawan dalam bekerja tidak tepat waktu datang dan

pulangnya.

3. Adanya kelalaian dalam penyelesaikan pekerjaan

Rendahnya tingkat disiplin kerja dapat dilihat dengan seringnya terjadi

kelalaian sehingga menyebabkan keterlambatan peneyelesaian pekerjaan.

4. Tingkat kecerobohan atau kecelakaan tinggi

Indikasi yang lain menunjukan turunya tingkat disiplin kerja karyawan

adalah kecerobohan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan

masi ditemuinya karyawan yang tidak memakai atribut kerja yang telah

disediakan perusahaan sehingga sering kali terjdi kecelakaan dalam

bekerja.

5. Seringnya pencurian bahan-bahan pekerjaan

Hal yang sering dialami, dimana perusahaan banyak kehilangan bahan-

bahan bangunan yang diperlukan dalam menyelesaikan proyek.
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6. Konflik atau perselisihan ini merupakan ketidak senangan karyawan

dalam bekerja yang dapat mengganggu pekerjaan yang sedang

dilaksanakan dan menurunkan produktivitas yang diharapkan

perusahaan.

2.7 Penilaian disiplin kerja

Thoha (2006:12) ada 5 faktor dalam penilaian kedisiplinan kerja

terhadap pemberian layanan pada masyarakat, yaitu:

a. Kualitas kedisiplinan 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

e. Konservasi meliputi penghormatan terhadap peraturan dengan

keberanian untuk selalu melakukan pencegahan terjadinya tindakan yang

bertentangan dengan aturan.

Terdapat empat perspektif daftar yang menyangkut disiplin kerja

menurut (Rivai, 2011:86).

1. Disiplin retributive (retibitive discipline) yaitu berusaha menghukum

orang yang berbuat salah

2. Disiplin korektif (corrective discipline) yaitu berusaha membantu

karyawan mengkoreksi perilakunya yang tidak tepat.
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3. Perspektif hak-hak individu (individual right perspective) yaitu berusaha

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

4. Perspektif utilitarian (utilitarian perspective) yaitu berfokus kepada

penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi-konsekuensi tindakan

disiplin melebihi dampak-dampak negatifnya.

2.8 Pendisiplinan karyawan

Rivai (2011:76) menyebutkan ada tiga konsep dalam pelaksanaan

tindakan disipliner, yaitu:

1. Aturan tungku panas yaitu pendekatan untuk melaksanakan tindakan

disipliner

2. Tindakan disiplin progresif yaitu untuk memastiskan bahwa terdapat

hukum minimal yang tepat terhadap setiap pelanggaran.

3. Tindakan disiplin positif yaitu dalam banyak situasi, hukuman tindakan

memotivasi karyawan mengubah suatu perilaku.

Pendisiplinan para pegawai dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

(Wursanto, 2008:183)

1. Tindakan yang bersifat negatif, meliputi:

a. Pemberian surat peringatan.

b. Dirumahkan sementara.

c. Dikenakan sanksi administratif, misalnya:

d. Penurunan jabatan.

e. Penurunan jabatan pada umumnya yang diikuti oleh pemutasian

kebagian atau unit yang kurang mempunyai peranan penting.
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f. Pemecatan

2. Tindakan yang bersifat positif, misalnya:

a. Hendaknya pendisiplinan diri dilakukan secara pribadi.

b. Hendaknya bersifat membangun.

c. Hendaknya dilakukan segera.

d. Sesudah melalukan hukuman sikap pimpinan tetap wajar.

e. Selanjutnya disiplin yang tinggi akan diperoleh apabila setiap karyawan

menyadari akan setiap kewajiban, yaitu:

 Kewajiban melakukan semua tugas pekerjaan termasuk dalam

lingkungan jabatan dengan rajin serta menaati segala perintah

jabatan dari atasanya tanpa memikirkan keuntungan diri sendiri.

 Kewajiban bertingkah laku sebagaimana yang sepatutnya

diharapkan dari seorang karyawan dan kewajiban ini berlaku baik

didalam maupun diluar jam kerja.

2.9 Pengertian lingkungan kerja

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para

karyawan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas

yang diembankan (Nitisemito, 2008:74).

lingkungan kerja yang manusiawi dan lestari akan menjadi pendorong

bagi kaegairahan dan efisiensi kerja (Anies, 2008:63) Lingkungan kerja dapat

mendorong kegairahan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman merupakan syarat penting
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sehingga karyawan dapat mengerjakan pekerjaannya dalam kondisi yang

prima, untuk menjamin kearah ini diperlukan penilaian terhadap lingkungan

tempat kerja (Arisanti, 2010:83). Lingkungan kerja adalah segala sesuatu

yang ada disekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam

menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadanya (Nitisemito,

2008:109)

2.10 Tujuan lingkungan kerja

Menurut Anies (2008:64) lingkungan kerja terhadap semua unit

perusahaan bertujuan untuk:

a. Memastikan apakah lingkungan kerja  (tempat kerja) tersebut telah

memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

b. Sebagai pedoman sebagai bahan perencanaan dan pengendalian

terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh faktor-faktor yang ada di

setiap tempat kerja.

c. Sebagian data untuk membantu mengkoreksikan hubungan sebab

akibat terjadinya suatu penyakit akibat kerja maupun kecelakaan.

d. Bahan dokumen untuk mengembangkan program-program K3

selanjutnya.

Dalam menjalankan pekerjaan, faktor lingkungan memegang peranan

yang penting karena merupakan hal yang terdekat dengan karyawan dimana

lingkungan berpengaruh besar terhadap semangat kerja karyawan sehingga

perusahaan harus memiliki perhatian lebih untuk faktor lingkungan ini.
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2.11 Pembagian lingkungan kerja

Secara garis besar lingkungan kerja dapat di bagi dua yaitu

(Sudarmayanti, 2007:151) :

1. Lingkungan kerja fisik

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan jyang berbentuk fisik

terhadap disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan

maupun secara langsung maupun tidak langsung.

2. Lingkungan kerja non fisik

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang

berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun

hubungan dengan sesama karyawan.

Lingkungan kerja yang baik atau mendapat perhatian dari perusahaan

tentu akan membuat karyawan akan merasa lebih selamat dan semangat

serta bergairah dalam melakukan pekerjaan dan ini akan menekan atau

menurunkan tingkat labour turn over (LTO). Sebaliknya, jika lingkungan

kerja  yang kurang baik atau tidak mendapat perhatian dari perusahaan tentu

akan membuat karyawan tidak bersemangat dan bergairah dalam melakukan

pekerjaan, hal ini menurunkan prestasi kerja karyawan terhadap perusahaan,

yang mempengaruhi pembentukan perilaku seorang dalam bekerja.

Lingkungan kerja tersebut dapat dibagi dua yaitu lingkungan kerja fisik
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seperti bangunan dan fasilitas yang disediakan serta letak gedung dan pra

sarananya. Sedangkan lingkungan kerja non fisik adalah rasa aman dari

bahaya, aman dari pemutusan kerja, loyalitas yang baik kepada atasan

maupun sesama rekan kerja dan adanya rasa kepuasan kerja dikalangan

karyawan (Sudarmayanti, 2007:151).

2.12 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja

Manusia akan mampu melaksanakan kegiatanya dengan baik.

Sehingga dicapai suatu hasil yang optimal, apabila diantaranya dalam suatu

kondisi lingkungan yang sesuai. Suatu kondisi lingkungan dikatakan baik

atau sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatannya secara

optimal, sehat, aman dan nyaman. Ketidaksesuaian lingkungan kerja dapat

dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang lama. Lebih jauh lagi,

keadaan lingkungan yang kurang baik dapat menuntut tenaga dan waktu

yang lebih banyak dan tida mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja

yang efisien. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi

lingkungan kerja (Arisanti, 2010:27) Samu'ar (2006:81) mengatakan

bahwa suatu pekerjaan biasanya dilakukan dalam suatu lingkungan atau

situasi yang mempengaruhi karyawan yaitu :

a. Faktor fisik, meliputi penerangan, suhu udara, kelembapan, cepat

rambat udara, suara, vibrasi mekanis, radiasi dan tekangan udara.

b. Faktor kimia, meliputi gas, uap, debu, kabut, asap, awan, cairan dan

benda padat.

c. Faktor biologi terdiri dari golongan tumbuhan dan hewan.
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d. Faktor fisiologis meliputi konstruksi mesin, sikap dan cara kerja

e. Faktor mental-psikologis meliputi suasana kerja, hubungan antara

karyawan atau dengan pengusaha, pemilihan kerja dan lain-lain.

Faktor-faktor tersebut dalam jumlah yang kurang cukup atau berlebih

dapat mengganggu daya kerja seorang tenaga kerja, yaitu:

1. Penerangan yang kurang cukup intensitasnya adalah sebab kelelahan

mata.

2. Kegaduhan mengganggu daya mengingat, konsentrasi pikiran dan

berakibat kelelahan psikologis

3. Gas-gas dan uap diserap oleh tubuh lewat pernapasan dan

berpengaruh berfungsinya berbagai jaringan tubuh dengan akibat

penurunan daya kerja.

4. Debu-debu yang dihirup ke paru-paru mengurangi penggunaan

optimal alat pernafasan untuk mengambil zat asam dari udara.

5. Parasit-parasit yang masuk tubuh higene ditempat kerja yang buruk

menurunkan drajat kesehatan dan juga daya kerjanya.

6. Sifat badan yang salah mengurangi hasil kerja, menyebabkan

timbulnya kelelahan atau kurangnya fungsi maksimal alat-alat

tertentu.

7. Hubungan kerja tidak sesuai adalah sebab bekerja secara lamban atau

setengah-setengah.

Sebaliknya, apabila faktor-faktor tersebut mencari manfaatnya,

dapat diciptakan suasana kerja yang lebih serasi mialanya :
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a. Penggunaan musik ditempat kerja

b. Pengurangan yang diatur intensitas dan penyebarannya

c. Dekorasi warna ditempat kerja

d. Bahan-bahan yang beracun dalam keadaan dikendalikan biayanya

e. Penggunaan suhu yang nikmat untuk kerja

f. Perencanaan manusia dan mesin yang sebaik-baiknya, dan lain-lain

Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan perilaku yang

berhubungan dengan lingkungan kerja dapat dibedakan menjadi dua macam,

yaitu kondisi lingkungan kerja yang menyangkut segi fisik dan kondisi

lingkungan kerja yang menyangkut segi psikis (Wursanto, 2008:83).

2.13 Kondisi lingkungan kerja

1. Kondisi lingkungan kerja yang menyagkut segi fisik ada segala sesuatu

yang menyangkut kondisi fisik antara lain:

a. Keadaan bangunan, gedung atau tempat kerja yang menarik dan

menjamin keselamatan kerja para pekerjaanya

b. Tersedianya beberapa fasilitas seperti peralatan kerja yang cukup

memadai, tersedianya tempat istrahat, kantin atau kafetarian, tempat

ibadah, tempat pertemuan dan sebagainya.

c. Letak vedung atau tempat kerja yang strategis sehingga mudah

dijangkau dari segala penjuru dengan kendaraan umum.

2. Kondisi lingkungan kerja yang menyangkut segi psikis antara lain:
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A. Adanya perasaan aman dari para karyawan dalam melaksanakan

tugasnya, yang meliputi:

a) Rasa aman dari bahaya yang mungkin timbul pada saat

menjalankan tugas.

b) Merasa aman dari pemutusan hubungan kerja yang sewenang-

wenang (secara tidak adil).

c) Merasa aman dari segala macam bentuk tuduhan sebagai akibat

dari saling mencurigai diantara para pegawai.

B. Adanya loyalitas yang bersifat 2 dimensi yaitu vertikal dan horizontal.

a) Loyalitas yang bersifat vertikal yaitu loyalitas antara pimpinan dan

bawahan, dan loyalitas antara bawahan dan pimpinan.

b) Loyalitas yang bersifat horizontal adalah loyalitas antara pimpinan

dengan pimpinan yang setingkat antara bawahan dan bawahan atau

pegawai-pegawai yang setingkat

c) Adanya perasaan puas dikalangan karyawan. Perasaan puas ini

akan terwujud apabila pegawai merasa bahwa kebutuhanya dapat

terpenuhi, baik kebutuhan fisik maupun sosial, lebih-lebih

kebutuhan yang bersifat psikologis.

2.14 Pengertian Produktivitas

Produktivitas mengandung pengertian filosofis dan pengertian teknik

operasional. Secara filosofis, produktivitas merupakan sikap mental yang

berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari

kemaren dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sedangkan pengertian



32

secara operasional adalah sebagai efisiensi dari penggunaan sumber daya

untuk menghasilkan keluaran (output). Dengan kata lain produktivitras

sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu

dibagi totalitas masukan pada periode tersebut. Dari pengertian secara teknis

diatas dapat dilihat kaitan antara masukan (input) dengan pengeluaran

(output) pada suatu sistem produksi barang dan jasa. (Isyandi, 2004:164)

Produktivitas adalah ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mampu

mencapai target kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan (Tisnawati,

2004:369)

Menurut Tohardi dalam (Sutrisno, 2009:100), mengemukakan

bahwa produktivitas kerja merupakan sikap mental. Sikap mental yang

selalu perbaikan dengan apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa

seseorang dapatmelakukan pekerjaan lebih baik dari hari ini dari pada hari

kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Batasan mengenai

produktivitas bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung kepada

tujuan masing-masing organisasi (misalnya, untuk profit ataukah untuk

customer satisfaction), juga tergantung pada bentuk organisasi itu sendiri

(misalnya, organisasi public versus organisasi swasta, organisasi bisnis

versus organisasi sosial dan organisasi keagamaan). Produktivitas adalah

hasil barang dan jasa organisasi yang dibagi dengan masukan organisasi.

(Daft, 2006:638)

2.15 Indikator produktivitas
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Produktivitas merupakan hal yang sangat penting bagi para

karyawan yang ada diperusahaan. Dengan adanya produktivitas kerja

diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan efektif, Sehingga

ini semua akhirnya sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah

ditetapkan. Untuk mengukur produktivitas kerja, diperlukan suatu indikator

sebagai berikut (Sutrisno, 2009:184)

1. Kemampuan

Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan

seorang karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki

serta profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini memberikan daya untuk

menyelesaiakan tugas-tugas yang diembanya kepada mereka

2. Meningkatkan hasil yang dicapai

Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan satu

yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang

meningmati hasil tersebut.

3. Semangat kerja

Ini adalah usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator ini dapat

dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu hari kemudian

disbanding dengan hari sebelumnya.

4. Pengembangan diri
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Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan

harapan dengan apa yang akan dihadapi. Sebab, semakin kuat

tantanganya, pengembangan diri mutlak dilakukan.

5. Mutu

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah lalu.

Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukan kualitas kerja

seorang pegawai.

6. Efisiensi

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber

dayayang digunakn. Masukan dan keluaran merupakan aspek

produktivitas yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi

karyawan.

2.16 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas

(Ervianto, 2005:15) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi produktivitas proyek dapat diklarifasikan menjadi empat

kategori utama, antara lain:

a. Metode dan teknologi, terdiri atas faktor: desain rekayasa, metode

kontruksi, uratan kerja, pengukuran kerja.

b. Manajemen lapangan, terdiri atas faktor: perencanaan dan penjadwalan,

tata letak lapangan, komunikasi lapangan, manajemen material,

manajemen peralatan, manajemen tenaga kerja.

c. Lingkungan kerja, terdiri atas faktor: keselematan kerja, lingkungan

fisik, kualitas pengawasan, keamanan kerja, latihan kerja, partisipasi.
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d. Faktor manusia, terdiri atas: tingkat upah pekerja, kepuasaan kerja,

insentif, pembagian keuntungan, hubungan kerja mandor-kerja,

hubungan kerja antar sejawat, kemangkiran.

Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, baik

yang berhubungan tenaga kerja maupun yang berhubungan dengan

lingkungan perusahaan dan kebijakan-kebijakan perusahaan seacara

keseluruhan sebagai berikut (Hasibuan, 2010:144):

a. Sikap kerja, seperti : kesediaan untuk bekerja secara bergiliran (shift work)

dapat menerima tambahan tugas dan bekerja dalam satu tim

b. Tingkat keterampilan yang ditentukan oleh pendidikan latihan dalam

manajemen supervise serta keterampilan dalam tekhnik industry

c. Hubungan tenaga kerja dan pimpinan organisasi yang tercermin dalam

usaha bersama antara pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk

meningkatkan produktivitas melalui lingkaran pengawasan mutu (quality

control circles).

d. Manajemen produktivitas, yaitu : manajemen yang efisien dalam mengenai

sumber dan system kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas

e. Efisiensi tenaga kerja, seperti: perencanaan tenaga kerja dan penambahan

tugas

f. Kewiraswastaam yang tercermin dalam pengambilan resiko, kreativitas

dalam berusaha dan berada dalam jalur yang benar dalam berusaha.

Dari berbagai factor produktivitas tersebut, maka dapat diperjelas

bahwa tiap-tiap factor adalah salng mempengaruhi peningkatan
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produktivitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendidikan

membentuk dan menambah pengetahuan seseorag untuk mengerjakan

sesuatu dengan lebih cepat dan lebih tepat

2.17 Hubungan antara disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap

produktivitas kerja

Tinggi rendahnya produktivitas ternyata dipengaruhi oleh banyak

faktor, mulai dari sikap, disiplin karyawan sampai pada manajemen dan

teknologi (Sirait, 2008 : 248).

Menurut (Ervianto, 2005:15) mengemukakan bahwa ada beberapa

factor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan yaitu :

1. Metode dan teknologi

2. Manajemen lapangan

3. Lingkungan kerja

4. Factor manusia itu sendiri

Dari pendapat ahli diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya

hubungan antara disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas

kerja, semakin disiplin seseorang dalam bekerja dapat meningkatkan

produktivitas kerja, semakin rendah disiplin seseorang dalam bekerja, maka

semakin rendah produktivitas. Lingkungan kerja juga memberikan peranan
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penting terhadap produktivitas, apabila lingkungan kerja tidak kondusif,

maka karyawan akan mudah bosan dalam melakukan pekerjaan, semakin

kondusif lingkungan, maka karyawan menjadi tidak bosan dalam berkerja.

Jadi antara disiplin kerja dan lingkungan kerja itu ada hubungannya dengan

tingkat produktivitas karyawan dalam bekerja.

2.18 Pandangan Islam mengenai Disiplin kerja, lingkungan Kerja dan

Produktivitas kerja.

Lingkungan kerja islami adalah keberadaan manusia di sekeliling

untuk saling mengisi dan melengkapi satu dengan lainnya sesuai dengan

perannya masing-masing dengan menjaga alam (lingkungan) dan makhluk

ciptaan Allah yang lain yakni sebagai khalifah (pemimpin) yang harus

menggunakan nilai-nilai syari’at Islam dalam segala aktifitasnya agar dapat

tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Pengertian Islam tentang lingkungan kerja islami merupakan sebuah

entitas yang tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan manusia dan

realitas lain Yang Ghaib, yang menciptakan alam. Alam merupakan

representasi dari Allah, yang merupakan sumber keberadaan lingkungan itu

sendiri. Realitas alam ini diciptakan dengan tujuan tertentu bukan karena

kebetulan atau main-main. Lingkungan mempunyai eksistensi riil, objektif

serta bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku, yang disebut

sebagai hukum Allah (sunnatullah).
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Semua makhluk hidup mempunyai hak yang sama terhadap

alam/lingkungan sekitar. Manusia diperkenankan untuk memanfaatkan

sumberdaya alam sekitarnya untuk kehidupannya dan kemashlahatan

umum, akan tetapi tidak boleh berlebihan, berbuat aniaya (dzalim) dan

kerusakan (fasad). Larangan Allah merusak lingkungan dalam surat Al-

A’rof ayat 56 yaitu :

Artinya : Dan jangan lah kamu membuat kerusakan di muka

bumi, sesudah(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada Allah, dengan

rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat dan harapan. Sesungguhnya

rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lingkungan kerja islami mempunyai pengaruh terhadap produktivitas

kerja karyawan, di dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada

karyawan dengan baik dan penuh tanggung jawab, dan pada akhirnya dapat

memperoleh hasil yang maksimal. Pengaruh lingkungan kerja islami yang

baik dan dengan sikap serta dukungan dari pimpinan tentu akan dapat

meningkatkan semangat kerja karyawan, namun bila lingkungan kerja

kurang mendukung, tingkat kesalahan yang dilakukan oleh karyawan akan

tinggi.
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Besarnya pengaruh lingkungan kerja terhadap setiap perusahaan

tertentu akan berbeda-beda, tetapi perusahaan yang akan berkembang

dengan baik pada umumnya adalah perusahaan yang selalu melakukan

inovasi dan kreatifitas tiada henti. Dengan lingkungan kerja islami,

diharapkan seseorang tenaga kerja dapat untuk produktif dan mempunyai

tanggung jawab penuh terhadap tugas-tugasnya, sehingga target volume

produksi perusahaan dapat terpenuhi. Selain itu dengan adanya tenaga kerja

dan pihak perusahaan akan dapat terjalin dengan baik, sehingga seluruh

tenaga kerjanya akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya.

Sesungguhnya Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dengan

sungguh-sungguh dan melarang umatnya dalam hal bermalas-malasan,

karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah umatnya apabila dia tidak

merubahnya sendiri, keberhasilan seseorang tidak tergantung dari kaya

tidaknya orang tua melainkan dari diri mereka sendiri jika mau bersungguh-

sungguh.

Lingkungan kerja islami dalam perusahaan yang sedang beroperasi

memiliki pengaruh yang cukup besar pada keberhasilan perusahaan, dengan

perubahan yang dikelolanya karena perusahaan pasti menghadapi banyak

tantangan yang tidak pernah dihadapi sebelumnya.

Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk

memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi

segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang
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baik. Karena itu bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik

secara kuantitatif maupun kualitatif, tidak dengan sendirinya

menindikasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Apalah artinya produk yang

menggunung jika hanya bisa didistribusikan untuk segelincir orang yang

memiliki uang banyak.

Segelincir modal dasar berproduksi, Allah telah menyediakan bumi

beserta isinya bagi manusia, untuk diolah bagi kemaslahatan bersama

seluruh umat manusia. Surat Hud ayat 61 :

Artinya : “Dia telah mnciptakan

kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu

mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya

Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-

Nya).”

Bumi adalah lapangan sedangkan manusia adalah pekerja

penggarapnya yang sungguh sebagai wakil dan sang Pemilik lapangan

tersebut. Untuk itu menggarap dengan baik, Sang Pemilik member modal
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awal berupa fisik materi yang terbuat dari tanah yang kemudian

ditiupkannya roh dan diberikan ilmu. (Mustafa Dkk 2007:85).

2.19 Penelitian Terdahulu

sebelum penulis mengangkat judul ini, telah dilakukan juga penelitian

sebelumnya antara lain oleh :

Lilik khoiriyah, 2009 dengan judul : Pengaruh Lingkungan Kerja

terhadap Produktifitas Karyawan pada CV. Aji Bali Jaya Wijaya

Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan CV. Aji

Bali jayawijaya Surakarta yang berjumlah 100 orang. Hasil analisis regresi

memperoleh persamaan y=0,384+0,515 yang artinya kinerja karyawan

dipengaruhi oleh lingkungan kerja karyawan. Hasil analisis regresi juga

memperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,643, ini berarti

64,3% variabel produktivitas karyawan di pengaruhi oleh variabel

lingkungan kerja. Sisanya sebesar 35,7% dijelaskan oleh variabel lain,

misalnya motivasi kerja, komunikasi, sarana dan prasarana, dan jenjang

karir. Kesimpulannya adalah : lingkungan kerja berpengaruh positif

terhadap produktivitas karyawan CV. Aji Bali jayawijaya. Hal ini terbukti

dari hasil uji t yang memperoleh t hitung X=6,142 diterima pada tarif

signifikansi 5%, dan hasil uji F yang memperoleh Fhitung sebesar 87,424

diterima pada taraf signifikansi 5% dan hasil perhitungan sumbangan relatif
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dan sumbangan efektif menunjukkan bahwa lingkungan kerja memberikan

kontribusi sebesar 64,3%.

2.20 Variabel Penelitian

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Variabel independent. Variabel independent dari penelitian ini

adalah variabel bebas yaitu: Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja

Karyawan.

b. Variabel dependent. Variabel dependent dari penelitian ini adalah

variabel terikat yaitu: Produktivitas kerja Karyawan

2.21 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dari penelitiaan ini adalah sebagai

berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

H1

H2

H3

Disiplin Kerja

(X1)

Lingkungan  Kerja

(X2)

Produktivitas Kerja

(Y)
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Pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja
karyawan bagian produksi PT. Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang di
Pekanbaru.

Sumber: Ervianto (2005 : 15) dan Sirait (2008 : 248)

Keterangan:

1. Variabel Dependent

a. (Y) Produktivitas

2. Variabel Independent

a. (X1) Disiplin Kerja

b. (X2) Lingkungan Kerja

H1 : Diduga  disiplin kerja berpengaruh secara parsial terhadap

produktivitas karyawan pada PT. Perindustrian & Perdagangan

Bangkinang di Pekanbaru.

H2 : Diduga  lingkungan kerja berpengaruh secara parsial terhadap

produktivitas karyawan pada PT. Perindustrian & Perdagangan

Bangkinang di pekanbaru.

H3 : Diduga  disiplin kerja dan lingkungan kerja berpengaruh secara

simultan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT.

Perindustrian & Perdagangan Bangkinang di Pekanbaru.

2.22 Konsep Operasional
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Dari kerangka pemikiran, maka dapat disajikan operasional variabel

sebagai berikut:

Tabel 2.1 Definisi Konsep Operasional Variabel Penelitian

Variabel Definisi Indikator Skala

Produktivitas
( Y )

Produktivitas adalah ukuran

sejauh mana sebuah kegiatan

mampu mencapai target

kuantitas dan kualitas yang

telah ditetapkan

(Trisnawati, 2005:369)

1. Kemampuan

2. Meningkatkan hasil

yang dicapai

3. Semangat kerja

4. Pengembangan diri

5. Mutu

6. Efisiensi

(Sutrisno, 2009:104)

Likert

Variabel Definisi Indikator Skala

Disiplin
( X1 )

Disiplin kerja adalah suatu

alat yang digunakan para

manejer untuk berkomunikasi

dengan karyawan agar

mereka bersedia mengubah

suatu prilaku serta sebagai

suatu upaya untuk

meningkatkan kesadaran dan

kesediaan seseorang menaati

semua peraturan perusahaan

dan norma-norma sosial yang

berlaku (Rivai, 2011:24)

1. Tujuan dan

kemampuan

2. Teladan pemimpin

3. Balas jasa

4. Keadilan

5. Waskat

6. Sanksi hukuman

7. Ketegasan

8. Hubungan

kemanusian

(Hasibuan, 2005:194)

Likert
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Lingkungan
Kerja
( X2 )

Segala sesuatu yang ada

disekitar para pekerja dan

dapat mempengaruhi dirinya

dalam menyelesaikan semua

tugas yang dibebankan

(Nitisemito, 2007:25)

1.faktor fisik

2.faktor kimia

3.faktor biologi.

4.faktor fisiologis

5.faktor mental

(samu’ar, 2006:81)

Likert
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2.23 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitan biasanya disusun

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban

yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi

hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan

masalah penelitian, belum jawabannya empiris (Sugiyono, 2008:93)

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori diatas, maka peneliti

mengangkat hipotesis yaitu :

1. Diduga  disiplin kerja berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas

karyawan pada PT. Perindustrian & Perdagangan Bangkinang di

Pekanbaru.

2. Diduga  lingkungan kerja berpengaruh secara parsial terhadap

produktivitas karyawan pada PT. Perindustrian & Perdagangan

Bangkinang di pekanbaru.

3. Diduga  disiplin kerja dan lingkungan kerja berpengaruh secara simultan

terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Perindustrian &

Perdagangan Bangkinang di Pekanbaru.


