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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 DISIPLIN KERJA

2.1.1 Pengertian disiplin kerja

Disiplin merupakan sikap, tingkah laku dan perbuatan yang

sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun yang

tidak tertulis. Peraturan 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.

Banyak yang mengartikan disiplin itu bilamana karyawan

selalu datang serta pulang tepat pada waktunya. Pendapat itu hanya

salah satu yang dituntut oleh organisasi. Oleh karena itu kedisiplinan

dapat diartikan sebagai tingkah laku yang tertulis maupun yang tidak

tertulis. (Hasibuan, 2009:212)

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.

(Sastrohadiwiryo, 2003 :291). Sedangkan menurut Rivai, Kedisiplinan

merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting, karena semakin baik

disiplin karyawan pada perusahaan, maka semakin tinggi prestasi kerja
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yang dapat dicapai. (Rivai, 2009:824).

Disiplin pegawai adalah perilaku seseorang yang sesuai

dengan peraturan, prosedur kerja yang ada atau disiplin adalah sikap,

tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari

organisasi baik tertulis maupun yang tidak tertulis. (Sutrisno,

2009:94). 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 untuk mentaati

semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.

(Veithzal, 2006:444). Pengertian lain dari disiplin, yaitu prosedur

yang mengkoreksi atau menghukum karena melanggar peraturan atau

prosedur. (Simamora, 2004:610)

Kedisiplinan merupakan keinginan dan kesadaran untuk

mentaati peraturan organisasi dan norma sosial. Oleh karena itu disiplin

merupakan sarana penting untuk mencapai tujuan, maka pembinaan

disiplin merupakan bagian dari manajemen yang sangat penting.

Manajemen apa saja dalam pelaksanaannya memerlukan disipli segenap

anggota organisasi. Disiplin dikatakan juga sebagai sarana untuk melatih

dan mendidik orang-orang terhadap peraturan-peraturan agar ada

kepatuhan dan supaya dapat  berjalan dengan tertip dan teratur dalam

organisasi. Disiplin juga dikatakan sebagai  alat berkomunikasi dengan

para karyawan agar karyawan mau berbuat seperti apa yang dianjurkan
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oleh atasan dan sesuai dengan peraturan perusahaan yang telah

ditetapkan.

Menegakkan suatu kedisiplinan penting bagi perusahaan, sebab

kedisiplinan berisikan peraturan-peraturan yang harus ditaati karyawan.

Dengan kedisiplinan diharapkan dapat membuat pekerjaan seefisien

mungkin. Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar

manfaatnya, baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi para

karyawan. Bagi organisasi adanya disiplin kerja akan menjamin

terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga

diperoleh hasil yang optimal. Sedangkan bagi karyawan akan

diperoleh suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan

menambah semangat kerja dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dengan demikian, karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan

penuh kesadaran serta dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya

semaksimal mungkin demi terwujudnya tujuan organisasi. Pembagian

disiplin ada 2 jenis (Moekizat, 2002: 356) yaitu:

1. Self imposed discipline yaitu disiplin yang dipaksanakn diri sendiri.

Disiplin yang berasal dari diri sesorang yang ada pada hakikatnya

merupakan suatu tanggapan spontan terhadap pimpinan yang cakap

dan merupakan semacam dorongan pada dirinya sendiri artinya

suatu keinginan dan kemauan untuk mengerjakan apa yang sesuai

dengan keinginan kelompok.

2. Command discipline yaitu disiplin yang diperintahkan. Disiplin
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yang berasal dari suatu kekuasaan yang diakui dan menggunakan

cara-cara menakutkan untuk memperoleh pelaksanaan dengan

tindakan yang diinginkan yang dinyatakan melalui kebiasaan,

peraturan-peraturan tertentu. Dalam bentuknya yang ekstrim

“command discipline” memperoleh pelaksanaannya dengan

menggunakan hukum.

2.1.2 Arti penting disiplin kerja

Tujuan utama disiplin adalah untuk meningkatkan hasil

semaksimal mungkin dengan cara mencegah pemborosan waktu dan

energy. Selain itu, disiplin mencoba untuk mencegah kerusakan atau

kehilangan harta benda, mesin, peralatan, dan perlengkapan kerja yang

disebabkan oleh ketidak hati-hatian, senda gurau atau pencurian.

Disiplin mencoba mengatasi kesalahan dan keteledoran yang disebabkan

karena kurang perhatian, ketidak mampuan dan keterlambatan. Disiplin

berusaha mencoba permulaan kerja yang lambat atau terlalu awal

mengakhiri kerja yang disebabkan karena keterlambatan atau

kemaslahatan. Disiplin juga berusaha untuk mengatasi perbedaan

pendapat antara karyawan dan mencegah ketidak taatan yang

disebabkan salah pengertian dan salah penafsiran.

Disiplin dibutuhkan untuk tujuan organisasi yang lebih jauh,juga

guna menjaga efisiensi dengan mencegah dan mengoreksi tindakan-

tindakan individu dalam iktikad tidak baiknya terhadap kelompok,

disiplin berusaha untuk melindungi prilaku baik dengan menetapkan



12

respon yang dikehendaki. (Sutrisno,2009:92). Kedisiplinan dalam suatu

organisasi dapat ditegakkan bilamana sebagian besar peraturan-

peraturannya ditaati para anggota organisasi tersebut. Ada beberapa

prilaku yang mudah menimbulkan persoalan atau pelanggaran peraturan

disiplin antara lain yaitu: (Gondokusumo 1998 : 145)

1. Terlalu banyak ngobrol dalam kerja.

2. Sikap terlalu santai atau masa bodoh

3. Malas dan sedapat mungkin menghindari tugas

4. Suka campur tangan dalam kerja orang lain akan tetapi kerja sendiri

tidak beres

5. Tidak suka dengan tugas sekarang, selalu bosan, gaji terlalu kecil,

tentang pangkat kenapa tidak dinaikkan.

6. Berlagak sangat sibuk padahal kerja yang dilakukan cuman sedikit

7. Tidak tahu sesuatu yang harus dilakukan dengan berusaha

menyelimuti hal ini karena malu. (terjadi antara karyawan baru dan

yang lama).

8. Sangat peka, tidak mampu membalas cemooh rekan kerja, rasa

kurang percaya diri memandang semuanya salah kecuali dirinya

sendiri

9. Syarat kerja dirasa terlalu menekan, tidak memberi kelonggaran

untuk sebentar-sebentar terlambat masuk atau sebentar-sebentar

sakit

10. Suka mengadu kepada pihak atasan, merasa hebat sekali karena
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pihak atasan meladeninya dan berlagak terhadap sesame kawan

sekerja sehingga membangkitkan sesame mereka rasa benci dan

juga takut.

Menurut Moekijat tujuan utama dari disiplin adalah untuk

mendorong karyawan berprilaku sepantasnya ditempat kerja, dimana

prilaku yang sepantasnya ditetapkan sebagai kepatuhan terhadap

peraturan dan prosedur berfungsi sama dengan peraturan undang –

undang masyarakat. (Moekijat, 1992:39)

2.1.3 Indikator disiplin kerja karyawan

Adapun yang menjadi indikator dari rendahnya disiplin kerja

karyawan adalah (Nitisemito 1996:40)

1. Turunnya produktivitas kerja

Salah satu indikasi rendahnya disiplin kerja adalah

ditunjukkan dari turunnya produktivitas kerja. Produktivitas yang

turun karena kemalasan, penundaan pekerjaan,dan lain sebagainya.

Apabila terjadi penurunan prodiktivitas kerja bearti merupakan

indikasi didalam organisasi terjadi penurunan disiplin krja.

2. Tingkat absensi yang tinggi

Apabila kedisiplinan kerja karyawan menurun maka dapat

dilihat dari tinggkat kehadiran karyawan dalam bekerja tidak tepat

waktu datang dan pulangnya,sering keluar pada jam istirahat

3. Adanya kelalaian dalam penyelesaian pekerjaan

Rendahnya kedisiplinan kerja karyawan dapat dilihat dengan



14

sering terjadinya kelalaian sehingga dapat menyebabkan

keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Ini dapat dilihat bahwa

karyawan tidak menggunakan secara efektif dan efisien dalam

menyelesaikan pekerjaan sehingga kemampuan organisasi tidak

maksimal dalam memberikan kepercayaan pada karyawan.

4. Tingkat kecerobohan atau kecelakaan yang tinggi

Indikasi lain yang menunjukkan turunnya tingkat kedisiplinan

kerja karyawan adalah kecerobohan karyawan dalam melaksanakan

pekerjaan

5. Seringnya pencurian bahan-bahan pekerjaan

6. Sering konflik antar karyawan.

Konflik atau perselisihan merupakan ketidak tenangan

karyawan dalam bekerja yang dapat mengganggu pekerjaan yang

sedang dilakukan dan menurunkan produktivitas yang diharapkan

organisasi.

2.1.4 Bentuk-bentuk disiplin kerja

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: (Rivai, 2009:825)

1. Disiplin Retributif (Retributuf Disciline), yaitu berusaha

menghukum orang yang berbuat salah.
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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.

Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar

manfaatnya, baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi para

karyawan. Bagi organisasi adanya disiplin kerja akan menjamin

terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga

diperoleh hasil yang optimal. Sedangkan bagi karyawan akan

diperoleh suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan

menambah semangat kerja dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dengan demikian, karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan

penuh kesadaran serta dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya

semaksimal mungkin demi terwujudnya tujuan organisasi.

2.1.5 Pembinaan disiplin kerja karyawan

Menurut Hasibuan (2009:194) pada dasarnya banyak faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu

organisasi, diantaranya:



16

1. Tujuan dan Kemampuan

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat disiplin

kerja karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan

ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan

karyawan. Hal ini berarti tujuan (pekerjaan) yang dibebankan

pada karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan

tersebut, agar dapat bersungguh-sungguh dan berdisiplin baik

untuk mengerjakannya.

2. Teladan Pemimpin

Teladan pemimpin sangat berperan dalam menentukan

disiplin kerja karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan

panutan oleh para bawahannya. Dan keteladanan pimpinan yang

baik maka disiplin kerja karyawan akan ikut baik. Sebagai

seorang pimpinan harus menyadari bahwa dirinya menjadi contoh

dan diteladani oleh bawahannya, untuk itu pimpinan harus

mempunyai kedisiplinan yang baik agar bawahan juga dapat

melaksanakan disiplin yang baik.

3. Balas jasa

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi

disiplin kerja karyawan karena balas jasa akan memberikan

kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap pekerjaannya maka

disiplin akan terlaksana. Balas jasa berperan penting dalam

menciptakan disiplin kerja karyawan.
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4. Keadilan

Keadilan akan ikut mendorong terwujudnya disiplin kerja

karyawan, karena sifat manusia yang selalu merasa dirinya

penting dan ingin diperlakukan sama.

5. Waskat

Wasket (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata yang

paling efektif dalam mewujudkan disiplin kerja. Secara efektif

merangsang disiplin dan moral kerja karyawan, karena karyawan

dapat perhatian, bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari

atasannya langsung. Dengan waskat ini pimpinan akan dapat

mengetahui secara langsung kedisiplinan karyawan sehingga

pimpinan dapat menilai kondisi setiap karyawan. Selain

mengawasi disiplin kerja karyawan, waskat juga mencari sistem

kerja yang efektif untuk mewujudkan tujuan organisasi dan

karyawan.

6. Ketegasan

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan

mempengaruhi disiplin kerja karyawan. Pimpinan harus berani

dan bertindak tegas untuk menghukum setiap karyawan yang

indisipliner sesuai dengan sanksi.
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7. Sanksi hukum/ Punishment

Sanksi hukum berperan penting dalam memelihara disiplin

kerja karayawan, karena dengan sanksi hukum yang berat

karyawan akan semakin takut untuk melanggar peraturan-

peraturan organisasi sehingga perilaku yang indisiliner akan

berkurang. Berat atau ringan sanksi yang diterapkan tersebut juga

mempengaruhi baik atau buruknya disiplin kerja karyawan.

Hendaknya sanksi hukum tersabut tidak terlalu berat supaya

sanksi tersebut dapat dijadikan pelajaran untuk mendidik

karyawan agar mengubah perilakunya. Sanksi hukum yang wajar

dan bersipat mendidik akan menjadi motivasi untuk memelihara

disiplin.

8. Hubungan kemanusiaan

Menciptakan hubungan yang baik dan harmonis sesama

karyawan baik hubungan keatas maupun kepada bawahannya

yang terdiri dari direct single relationship, direct group

relationship dan cross relationship akan ikut menciptakan disiplin

kerja karyawan yang baik. Dengan menciptakan human

relationship yang serasi akan terwujudnya lingkungan kerja yang

nyaman.

2.1.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan

Hasibuan (2009:194) faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin

kerja karyawan adalah sebagai berikut:
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1. Tujuan dan kemampuan.

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat

kedisiplinan karyawan, tentu saja pada dasarnya pekerjaan yang

dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan kemampuan

karyawan tersebut, agar karyawan tersebut disiplin dan

bersungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaannya tersebut.

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan sangat memiliki peranan penting dalam

menentukan kedisiplinan kerja karyawan. Karena pemimpin

tersebut akan menjadi contoh bagi para bawahannya.

3. Kompensasi.

Kompensasi sangat berperan penting terhadap kedisiplinan

kerja karyawan, artinya semakin besar kompensasi yang diberikan

perusahaan, naka senakin baik disiplin kerja karyawan. Begitu

juga sebaliknya, karyawan akan sulit bekerja dengan disiplin jika

kebutuhan primer mereka tidak terpenuhi.

4. Sanksi hukum.

Sanksi hukum yang semakin berat akan membuat karyawan

takut untuk melakukan tindakan indisipliner, dan ketaatan

karyawan terhadap peraturan perusahaan akan semakin baik.

5. Pengawasan.

Pengawasan adalah tindakan yang paling efektif untuk

mewujudkan kedisiplinan kerja karyawan tersebut.



20

2.2 TUJUAN DAN KEMAMPUAN

2.2.1 Pengertian Tujuan

Tujuan didefinisikan sebagai apa yang diharapkan untuk dicapai

oleh suatu organisasi, fungsi, depertemen dan individu dalam suatu

priode waktu tertentu. Arti pentingnya menetapkan tujuan adalah

sebagai proses manajemen yang memastikan bahwa setiap pekerja

indivdu tahu peran apa yang harus mereka lukukan dan hasil apa yang

mereka harus capai untuk memaksimumkan kontribusinya pada

keseluruhan bisnis. (Wibowo, 2008:43). Tujuan adalah landasan, baik

bagi pembentukan struktur perusahaan maupun pekerjaan unit

individu dan manager individu. (Rivai, 2009:815).

Tujuan tersebut harus jelas bagi semua orang yang terlibat dalam

usaha pencapaiannya. Tujuan dapat diibaratkan dengan pelabuhan

akhir yang dituju oleh sebuah kapal. Dimana setiap kapal yang

berangkat dari suatu pelabuhan tertentu berlayar kearah tertentu pula,

yaitu pelabuhan akhir yang menjadi tujuan. (Siagian, 2007:70).

Tujuan dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, tujuan dapat

dinyatakan sebagai target, yang merupakan hasil yang diharapkan

dapat dicapai secara kuantitatif yang dapat diukur dalam bentuk antara

lain sebagai pendapatan atas modal yang ditanam, hasil, proses,

penjualan, tingkat pelayanan pengiriman, pengurangan biaya, atau

pengurangan tingkat penolakan atas penjualan.
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2.2.2 Tingkatan Tujuan

Menurut Wibowo (2008:45)  tujuan mempunyai beberapa

tingkatan, diataranya:

1. Corporate level

Merupakan tingkatan di mana tujuan dihubungkan dengan

maksud, nilai dan rencana starategi dari organisasi secara

menyeluruh untuk dicapai.

2. Senior management level

Merupakan tingkatan di mana tujuan pada tingkat ini

mendefinisikan kontribusi yang diharapkan dari tingkat

manajemen senior untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Business-unit, functional atau depertement level

Merupakan tingkat di man tujuan pada tingkat ini dihubungkan

dengan tujuan organisasi, target, dan proyek yang harus

diselesaikan oleh unit bisnis, fungsi atau depertemen.

4. Team level

Merupakan tingkat di man tingkat tim dihubungkan dengan

maksud dan akuntabilitas tim, dan kontribusi yang diharapkan

dari tim.

5. Individual level

Yaitu tingkatan di mana tujuan dihubungkan pada akuntabilitas

pelaku, hasil utama, atau tugas pokok yang mencerminkan

pekerjaan individu dan fokus pada hasil yang diharapkan untuk
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dicapai dan kontribusinya pada kinerja tim, depertemen atau

organisasional.

Melihat bervariasinya tujuan, perlu dilakukan pengintegrasian

terhadap tujuan tersebut. Integrasi tujuan penting untuk mencapai

pengertian bersama tentang persyaratan kinerja di seluruh organisasi

sehingga memberikan peluang bagi setiap orang untuk memberikan

kontribusi yang tepat untuk mencapai tujuan tim, depertemen, dan

korporat serta menegakkan nilai-nilai utama.

Integrasi dicapai dengan memastikan bahwa setiap orang peduli

terhadap tujuan korporat dan fungsional, dan tujuan yang disepakati

bagi mereka konsisten dengan tujuan tersebut dan memberikan

kontribusi dengan cara tertentu pada prestasi mereka.

Proses integrasi tujuan tidak hanya tentang mengalirnya tujuan

ke bawah, tetapi juga mengalir ke atas yang menunjukkan partisipasi

dalam penetuan tujuan dan peluang bagi individu untuk memberi

kontribusi dalam memformulasikan tujuannya sendiri, tim, fungsi, dan

terutama tujuan organisasi.

2.2.3 Pengertian Kemampuan

Kemampuan (ability) adalah kecakapan atau potensi menguasai

suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan

hasil latihan atau peraktek dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu

yang diwujudkan melalui tindakannya.
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Menurut Mangkunegara (2000), secara pisikologis, kemampuan

(ability) terdiri dari kemampuan potensi IQ dan kemampuan reality

pengetahuan dan skill (knowledge dan skill), artinya karyawan yang

memiliki IQ diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk

jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari,

maka akan lebih mudah mencapai kinerja yang maksimal, Sehingga

karyawan perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan

keahliannya.

2.3 KEPEMIMPINAN

2.3.1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang

untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerjasama sesuai

dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Dengan demikian kepemimpinan memegang peranan

yang sangat penting dalam manajemen, bahkan dapat dinyatakan,

kepemimpinan adalah inti dari managemen.

Kepemimpinan tersebut dapat diartikan sebagai kemampuan

mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja bersama dengan

kepercayaan serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh

pimpinan mereka.

Kepemimpinan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang

lain. Keberhasilan seseorang pemimpin tergantung kepada

kemampuan untuk mempengaruhi. Dengan kata lain kepemimpinan
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diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang

lain, melalui komunikasi yang langsung maupun tidak langsung

dengan maksud menggerakkan orang-orang tersebut agar dengan

penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti

kehendak pemimpin itu. (Anoraga, 2003:2) Kepemimpinan adalah

faktor manusiawi yang mengikat suatu kelompok bersama dan

memberinya motivasi menuju tujuan-tujuan tertentu, baik dalam

jangka pendek maupun jangka panjang. (Danim, 2004 :18)

2.3.2. Teori kepemimpinan

Dalam Mulyadi dan Rivai (2009) dikemukakan beberapa

teori kepemimpinan, yaitu:

1. Teori Sifat,

Teori ini memandang kepemimpinan sebagai suatu

kombinasi sifat-sifat yang tampak dari pemimpin. Asumsi dasar

dari teori ini adalah keberhasilan pemimpin disebabkan karena

sifat atau karakteristik, dan kemampuan yang luar biasa yang

dimiliki seorang pemimpin, dan oleh sebab itu seseorang dirasa

layak untuk memimpin. Adapun sifat atau karakteristik, dan

kemampuan yang luar biasa yang dimiliki seorang pemimpin,

antara lain:

1) Inteligensia.

Seorang pemimpin memiliki kecerdasan diatas para

bawahannya. Pemimpin dengan kecerdasannya itulah dapat
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mengatasi masalah yang timbul dalam organisasi, dengan

cepat mengetahui permasalahan apa yang timbul dalam

organisasi, menganalisis setiap permasalahan, dan dapat

memberikan solusi yang efektif, serta dapat diterima semua

pihak.

2) Kepribadian.

Seorang pemimpin memiliki kepribadian yang

menonjol yang dapat dilihat dan dirasakan bawahannya,

seperti:

a) Memiliki sifat percaya diri, dan rasa ingin tau yang

besar.

b) Memiliki daya ingat yang kuat.

c) Sederhana, dan dapat berkomunikasi dengan baik kepada

semua pihak.

d) Mau mendengarkan masukan (ide), dan kritikan dari

bawahan.

e) Peka terhadap perubahan globalisasi, baik itu

perubahan lingkungan, teknologi, dan prosedur kerja.

f) Mampu beadaptasi dengan perubahan-perubahan yang

timbul.

g) Berani dan tegas dalam melaksanakan tugas pokoknya,

dan dalam mengambil sikap, serta mengambil keputusan

bagi kepentingan organisasi dan pegawainya.
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h) Mampu menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada

dalam organisasi.

3) Karakteristik fisik.

Seorang pemimpin dikatakan layak menjadi pemimpin

dengan melihat karakteristik fisiknya, yaitu: usia, tinggi

badan, berat badan, dan penampilan.

2. Teori perilaku,

Dalam teori ini perilaku pemimpin merupakan sesuatu

yang bisa dipelajari. Jadi seseorang yang dilatih dengan

kepemimpinan yang akan meraih keefektifan dalam

memimpin. Teori ini memusatkan perhatiannya pada dua aspek

perilaku kepemimpinan, yaitu: fungsi kepemimpinan, dan gaya

kepemimpinan.

Terdapat dua fungsi kepemimpinan, yaitu:

1) Fungsi yang berorientasi tugas.

2) Fungsi yang berorientasi orang atau pemeliharan

kelompok (sosial).

Suprayetno dan Brahmasari (2008) menyebutkan

beberapa   tugas pemimpin adalah sebagai berikut:

1) Peranan yang bersifat interpersonal. Maskudnya adalah

seorang pemimpin dalam organisasi adalah simbol akan

keberadaan organisasi, bertanggung jawab untuk

memotivasi dan mengarahkan bawahannya.
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2) Peranan yang bersifat informasional. Maksudnya yaitu

seorang pemimpin dalam organisasi mempunyai peran

sebagai pemberi, penerima, dan penganalisis informasi.

3) Peranan pengambilan keputusan. Maksudnya ialah seorang

pemimpin mempunyai peran sebagai penentu kebijakan

yang akan diambil berupa startegi-strategi untuk

mengembangkan inovasi, mengambil peluang atau

kesempatan, dan bernegosiasi.

3. Teori situasional

Merupakan suatu pendekatan terhadap kepemimpinan

yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya,

sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan

suatu gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ataupun teori

ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan

diagnostik dalam perilaku manusia.

Sholeha dan Suzy (1996) mengemukakan bahwa

dalam teori ini kepemimpinan dipengaruhi oleh berbagai faktor

situasi dalam organisasi, dan faktor situasi diluar organisasi,

antara lain:

1) Faktor situasi diluar organisasi: sosial dan budaya yang

berkembang, perubahan globalisasi, dan kondisi

perekonomian.

2) Faktor situasi dalam organisasi: kepribadian dan latar
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belakang pemimpin, pengharapan dan perilaku atasan,

tingkatan organisasi dan besarnya kelompok, pengharapan

dan perilaku bawahan.

2.3.3. Tugas pemimpim

Suprayetno dan Brahmasari (2008) menyebutkan   beberapa

tugas pemimpin adalah sebagai berikut:

1) Peranan yang bersifat interpersonal. Maskudnya adalah seorang

pemimpin dalam organisasi adalah simbol akan keberadaan

organisasi, bertanggung jawab untuk memotivasi dan

mengarahkan bawahannya.

2) Peranan yang bersifat informasional. Maksudnya yaitu seorang

pemimpin dalam organisasi mempunyai peran sebagai pemberi,

penerima, dan penganalisis informasi.

3) Peranan pengambilan keputusan. Maksudnya ialah seorang

pemimpin mempunyai peran sebagai penentu kebijakan yang

akan diambil berupa startegi-strategi untuk mengembangkan

inovasi, mengambil peluang atau kesempatan, dan bernegosiasi.

2.4 KOMPENSASI

2.4.1. Pengertian Kompensasi

Kompensasi atau balas jasa adalah merupakan salah satu

faktor  yang sangat penting bagi kepentingan pekerjaan maupun untuk

kepentingan perusahaan atau organisasi. Kompensasi bagi organisasi

perusahaan adalah merupakan unsur pembiayaan, dilain pihak bagi
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pekerja kompensasi merupakan sumber penghidupan ekonomi,

disamping kompensasi juga merupakan penentu status sosial didalam

masyarakat. Kompensasi semua bentuk bayaran atau hadiah bagi

karyawan dan berasal dari pekerjaan mereka (Gary Desler, 2007 : 46)

Kompensasi merupakan kontra prestasi terhadap penggunaan

tenaga atau jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Kompensasi

merupakan jumlah paket yang ditawarkan oleh organisasi kepada

pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya. (Wibowo,

2008:134).

Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan

sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada  perusahaan.

Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksana fungsi

MSDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian

penghargaanindividual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas

keorganisasian.

Proses kompensasi merupakan suatu jaringan yang kompel

dengan maksud untuk memberikan balas jasa kepada karyawan bagi

pelaksanaan pekerjaan dan untuk memotivasi mereka agar mencapai

tingkat prestasi kerja yang diinginkan.

Bagi manajemen, kompensasi karyawan mungkin merupakan

masalah yang membingungkan dan sulit. Walaupun pengupahan harus

mempunyai dasar yang logis dan dapat dipertahankan, hal ini banyak

menyangkut faktor-faktor emosional dan sudut pandang karyawan.



30

Namun dalam prakteknya, masalah kompensasi selalu saja menjadi

acuan yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Oleh karena itu,

mau atau tidak mau organisasi juga perlu menganalisis kembali

kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam hal pemberian

kompensasi. Hal ini semata- mata guna menciptakan kinerja karyawan

yang lebih baik, yang pada akhirnya menjadi kunci keberhasilan

organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas jelaslah

pentingnya masalah kompensasi ini untuk karyawan dan organisasi.

Dale Yoder Ph. D. (dalam Hasibuan) Mengemukakan: the payment

made to member of work teams for their participation, artinya balas

jasa dapat membuat anggota tim kerja dapat bekerja sama dan

berprestasi. (Hasibuan, 2009:118)

Seseorang mau bekerja karena adanya sesuatu yang hendak

dicapainya dan orang berharap bahwa aktivitas kerja yang

dilakukannya membawa kepada sesuatu keadaan yang lebih

memuaskan daripada keadaan sebelumnya. (Anoraga, 2003:314)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada diri manusia

terdapat kebutuhan- kebutuhan yang pada saatnya nanti membentuk

tujuan- tujuan yang hendak dicapai dan dipenuhinya. Demi mencapai

tujuan itu, orang terdorong untuk melakukan suatu aktivitas yang

disebut bekerja.
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2.4.2. Jenis-Jenis Kompensasi

Kompensasi dapat diartikan sebagai pemberian imbalan atas

hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi kerja itu sendiri.

Prestasi kerja yang dilakukan dapat dinilai dan diukur melalui suatu

penilaian yang telah ditentukan secara objektif. Dalam hal ini

kompensasi dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. kompensasi yang bersipat langsung (direct compensation).

kompensasi tidak langsung merupakan kompensasi tambahan

yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua

karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para

karyawan. Contohnya, berupa fasilitas-fasilitas, seperti: asuransi,

tunjangan, uang pensiun, dan lain-lain. (Rivai, 2009:746)

2. kompensasi tidak langsung (indirect compensation). Dalam

kompensasi langsung dibedakan pula antara lain:

a. Gaji

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang

diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya

sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan

tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Atau,

dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima

seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah perusahaan.
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b. Upah

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang

dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah

barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang

diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap,

besarnya upah dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran

yang dihasilkan.

c. Insentif

Insentif merupakan imbalan langsung yang

dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi

standar yang ditentukan. Insentif merupakan bentuk lain dari

upah langsung di luar upah dan gaji yang merupakan

kompensasi tetap, yang bisa disebut kompensasi yang

berdasrkan kinerja.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai

pengertian gaji dan upah (kompensasi) yaitu upah merupakan kontra

presepsi yang diterima para pekerja bedasarkan hasil yang dicapainya

dan tidak mempunyai jaminan kerja tetap, sedangkan gaji merupakan

kontra presepsi yang diterima oleh pekerja dengan jaminan pekerjaan

yang sifatnya lebih tetap.

Upah sangat berpengaruh langsung terhadap aktivitas yang

dilakukan oleh pekerja yang akan menetukan kelancaran pekerjaan

yang akan mereka lakuakan, maka upah dapat dikatakan sebagai salah
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satu faktor yang mempengaruhi motivasi agar bekerja lebih baik lagi

sehingga sasaran yang telah ditetapkan perusahaan dapat tercapai. Ada

dua jenis balas jasa atau imbalan, yaitu imbalan intrinsik dan imbalan

ekstrinsik. (Pangabean, 2002 : 135 ).

1. Imbalan Intrinsik (Instrinsic Reward)

Yaitu imbalan yang dinilai di dalam dan dari mereka

sendiri. Imbalan intrinsik bersifat internal bagi individu dan

normalnya berasal dari keterlibatan dalam suatu kegiatan tertentu.

Contoh imbalan intrinsik yang termasuk dalam kategori ini adalah

perasaan oarang- oarang akan kompetensi pribadi akibat

pelaksanaan pekerjaan dengan baik atau perasaan puas atas

pencapaian pribadi karena mencapai tujuan dan sasaran.

2. Imbalan Ekstrinsik (Eksternsic Reward)

Imbalan ekstrinsik dihasilkan secara eksternal oleh

seseorang atau sesuatu yang lainya. Imbalan ekstrinsik tidak

mengikuti kinerja sebuah aktivitas secara alamiah, namun

diberikan kepada seseorang oleh pihak eksternal atau dari luar.

Sebagian besar imbalan ekstrinsik dikendalikan dan diberikan

secara langsung oleh organisasi dan lebih berwujud dari pada

imbalan intrinsik.

Uang merupakan salah satu contoh imbalan eksrtinsik yang

paling sering digunakan dalam organisasi, dan diberikan dalam

berbagai macam bentuk dengan berbagai basis seperti gaji, upah,
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bonus, dan program pembagian keuntungan yang menunjukkan bahwa

uang dimanfaatkan sebagai imbalan ekstrinsik dalam oarganisasi.

2.4.3. Tujuan Pemberian Kompensasi

Menurut Rivai tujuan pemberian upah atau gaji adalah antara

lain: (Rivai, 2009:762)

1. Ikatan kerja sama

Dengan pemberian upah dan gaji terjadilah ikatan kerja sama

formal antara pemilik/ pengusaha dengan karyawan. Karyawan

harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan

pemilik/pengusaha wajib membayar upah dan gaji sesuai dengan

apa yang telah disepakati.

2. Kepuasan kerja

Dengan upah dan gaji, karyawan akan dapat memenuhi

kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya

sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.

3. Pengadaan efektif

Jika program upah dan gaji ditetapkan cukup besar, pengadaan

karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah.

4. Motivasi

Jika upah dan gaji yang diberikan cukup besar, maka manajer

akan dengan mudah untuk memotivasi karyawan tersebut.
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5. Stabilitas karyawan

Dengan program upah dan gaji atas prinsip-prinsip adil dan layak

serta eksternal konsistensi yang komperatif maka stabilitas

karyawan akan lebih terjamin karena trunover relatif kecil.

6. Disiplin

Dengan pemberian upah dan gaji yang cukup besar maka disiplin

karyawan akam semakin baik. Mereka akan menyadari serta

mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.

7. Pengaruh serikat buruh

Dengan program upah dan gaji yang baik maka pengaruh serikat

buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan konsentrasi pada

pekerjaannya.

8. Pengaruh asosiasi usaha sejenis/kadin

Dengan program upah dan gaji atas prinsip adil dan layak serta

ekternal konsistensi yang kompetitif maka stabilitas karyawan

lebih terjamin karena trunover relatif kecil dan perpindahan

keperusahaan sejenis dapat dihindarkan.

9. Pengaruh pemerintah

Jika program upah dan gaji sesuai dengan undang-undang

peburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum), maka

intervensi pemerintah dapat dihindarkan.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bila

kompensasi yang dibayarkan secara benar maka para karyawan akan
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merasa puas dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Kompensasi merupakan hal yang penting bagi karyawan sebab

besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya mereka

diantara para karyawan itu sendiri.

Oleh karena itu, fungsi pemberian kompensasi merupakan tugas

yang sangat sulit bagi manajemen. Karena fungsi ini juga

berhubungan dengan penghargaan yang diberikan secara layak dan

adil terhadap para karyawan sesuai dengan kontralisasi mereka atas

jasa yang diberikan untuk menunjukan aktivitas organisasi.

Dengan demikain dapat disimpulkan bahwa kompensasi dapat

membawa perilaku seseorang, ini juga dapat memberikan dampak

bagi prestasi kerja yang akan ia berikan kepada perusahaan. Sebab jika

seseorang karyawan merasa kebutuhannya telah dapat terpenuhi

dengan penghasilannya. Maka ia berusaha untuk meningkatkan

kinerjanya sebagai kewajibannya kepada perusahaan.

Tujuan manajemen kompensasi adalah untuk membantu

perusahaan mencapai tujuan keberhasilan perusahaan dan menjamin

terjadinya keadialan internal dan eksternal. Keadilan eksternal

menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dikompensasi secara adil

dengan membandingakan pekerjaan yang sama dipasar kerja.

Misalnya, untuk mempertahankan para karywan dan menjamin

keadialan, analisis upah dan gaji merekomendasikan pembayaran

jumlah yang sama utuk pekerjaan-pekerjaan yang sama. Akan tetapi,
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perekrut pekerja mungkin akan menawarkan upah yang tidak biasa,

yaitu upah yang tinggi untuk menarik calon pekerja yang kualified.

2.4.4. System Pembayaran Kompensasi

Sistem pembayaran kompensasi yang umumnya diterapkan

adalah: (Rivai,2009:759)

1. Sistem waktu

Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi ditetapkan

berdasarkan standar waktu, seperti jam, hari, minggu, dan

bulanan. Sistem waktu biasanya ditetapkan jika prestasi kerja sulit

diukur perunitnya dan bagi karyawan tetap kompensasinya

dibayar atas sistem waktu secara periodik setiap bulannya.

Besarnya kompensasi sistem waktu didasarkan pada lamanya

bekerja, bukan dikaitkan dengan prestasi kerjanya.

2. Sistem hasil (Output)

Dalam  sistem ini besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan

yang dihasilkan oleh pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan

kilogram. Sistem ini tidak dapat diterapkan pada karyawan tetap

dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik. Besarnya

upah yang dibayarkan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil

yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakan.

3. Sistem borongan

Sistem borong adalah suatu cara pengupahan yang penetapan

besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama
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mengerjakanya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem

borong cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat

yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

2.5 SANKSI HUKUM

Sanksi hukum sangat berperan dalam memelihara disiplin kerja

karyawan, karena dengan adanya Sanksi hukum karyawan akan semakin

takut untuk melanggar aturan organisasi, sikap dan perilaku yang indisipliner

karyawan akan semakin berkurang. Berat atau ringannya sanksi yang

diterapkan tersebut juga mempengaruhi baik atau buruknya disiplin

karyawan. Pelanggaran kerja adalah setiap ucapan, tulisan, perbuatan

seseorang karyawan yang melanggar peraturan disiplin yang telah diatur oleh

pimpinan organisasi. Sedangkan sanksi pelanggaran kerja adalah hukuman

disiplin yang dijatuhkan pimpinan organisasi kepada karyawan yang

melanggar peraturan disiplin yang telah diatur pimpinan organisasi. Ada

beberapa tingkat dan jenis sanksi pelanggaran kerja yang umumnya berlaku

dalam suatu organisasi yaitu: (Rivai, 2009:831)

1. Sanksi pelanggaran ringan, dengan jenis:

a. Teguran lisan

b. Teguran tertulis

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

2. Sanksi pelanggaran sedang, dengan jenis:

a. Penundaan kenaikan gaji

b. Penurunan gaji
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c. Penundaan kenaikan pangkat

3. Sanksi pelanggaran berat, dengan jenis:

a. Penurunan pangkat (demosi)

b. Pembebasan dari jabatan

c. Pemberhentian (skorsing)

d. Pemecatan

Perusahaan jangan sampai membiarkan suatu pelanggaran yang

diketahui tanpa suatu tindakan atau membiarkan pelanggaran tersebut terjadi

berlarut-larut tanpa tindakan yang tegas. Karena dengan kejadian tersebut

yaitu dengan membiarkan pelanggaran tanpa tindakan tegas sesuai dengan

ancaman maka bagi karyawan tersebut akan menganggap ancaman itu hanya

omong kosong belaka. Artinya mereka akan berani melanggar lagi, karena

tidak ada tindakan yang tegas. Keadaan ini semakin parah apabila

pelanggaran tersebut diketahui oleh teman-temannya dan mereka semua

mengetahui bahwa pimpinan tahu pelanggaran ini tetapi membiarkannya.

Keadaan ini seakan-akan pengumuman dari pimpinan, bahwa peraturan

yang merupakan ancaman hukuman untuk suatu pelanggaran telah dicabut.

Bila demikian mungkin yang melakukan pelanggaran bukan  satu orang saja

melainkan semakin banyak dan hal ini tidak boleh dibiarkan oleh perusahaan

begitu saja karena akan mengganggu kegiatan opearsi perusahaan.

Sanksi hukum dalam disiplin kerja atau yang lebih dikenal dengan

istilah hukuman disiplin (hu’kdis) adalah hukuman yang dijatuhkan kepada
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pegawai atau karyawan yang jelas-jelas melanggar peraturan disiplin.

(Saydam, 2000: 212)

Perusahaan dalam menetapkan sanksi hendaknya dengan tegas dan

konsisten dan tidak terlalu berat supaya sanksi tersebut dapat dijadikan

pelajaran untuk mendidik karyawan agar mengubah perilakunya. Sanksi

hukum yang wajar dan bersifat mendidik akan menjadi motivasi untuk

memelihara disiplin.

2.6 PENGAWASAN

2.6.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh

kegiatan organiasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang

sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

sebelumnya. (Siagian, 2004: 258)

Seorang pengawas sudah menjadi tugasnya untuk dapat

mengusahakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

dan melakukan kegiatan, pemeriksaan, pencocokan, serta pengendalian

berbagai tindakan sejenis dengan hal tersebut. Jadi pengawasan tersebut

bukan semata-mata untuk mencari dan menemukan kesalahan, namun

yang lebih penting lagi adalah tindakan korektif dan pemecahannya.

2.6.2 Tindakan Pengawasan

Tindakan pengawasan pada dasarnaya dapat digolongkan kedalam

bentuk berikut: (Manulang, 1997: 185)

1. Pengawasan dari dalam
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Yaitu pengawasan yang dilakukan perusahaan atas dasar pekerjan

yang dilaksanakan.

2. Pengawasan dari luar

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat, unit, instansi, atau

suatu organisasi yang posisinya diluar perusahaan, mereka bekerja

atas instruksi atau permintaan yang diberikan kepadanya.

3. Pengawasan preventif

Yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum rencana dilaksanakan,

tujuanya untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan

dalam pengawasan terhadap penyusunan perencanaan.

4. Pengawasan represif

Yaitu pengawasan terhadap hasil yang dicapai guna menjamin

mutu atau kualitas kerja serta pencapaian target yang dilaksanakan.

2.6.3 Proses Pengawasan

Proses pengawasan terdiri atas tiga bagian yaitu:

1. Menetapkan alat pengukur atau standar, berupa:

a. Standar fisik, yang termasuk kuantitas, kualitas, dan waktu

b. Standar biaya, termasuk biaya- biaya penghasilan dan investasi

2. Mengadakan penelitian (evaluasi) dengan cara:

a. Dengan laporan tertulis

b. Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil

pekerjaan atau bawahan dipanggil untuk memberikan laporan

lisan.
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3. Mengadakan tindakan perbaikan

Tindakan ini dilaksanakan bila pada pase sebelumnya dapat

dipastikan terjadinya penyimpangan, dengan demikian perbaikan

diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil

pekerjaan nyatanya dengan penyimpangan agar sesuai dengan

standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan yang baik akan selalu menciptakan suasana kerja

yang nyaman dan menyenangkan bagi pegawai, sehingga hal tersebut

akan menimbulkan semangat kerja pegawai, yakni dengan adanya

hubungan baik antara pimpinan dan bawahannaya, bawahan akan

merasa dirinya sebagai bagian yang penting dari organisasi.

2.7 PANDANGAN ISLAM TENTANG KEDISIPLINAN

Didalam kitab suci Al-qur’an terdapat ayat – ayat tentang prinsip – prinsip

disiplin, maka dari itu dalam Islam disiplin juga sangat diperlukan, hal tersebut

ditunjukkan dalam firman Allah SWT dalam surat an-nisa’ ayat 59, yang

berbunyi:

Artinya:

Hai orang-orangyang beriman, taatilah allah dan taatilah rasul dan

ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
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tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah (al-Qur’an)

dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar –benar beriman kepada

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu)

dan lebih baik akibatnya (An-nisa’ 59)

Dalam surat an-nisa’ ayat 59, menjelaskan bahwa kedisiplinan perlu

diterapkan. Dan dari sini juga dapat disimpulkan bahwa kita harus taat dan

patuh kepada pemimpin / atasan kita. Hal ini dapat dicontohkan dalam sebi’ah

organisasi karena dalam sebuah organisasi terdapat seorang pemimpin yang

bertugas mengkoordinir serta mengatur bawahannya.

Firman Allah swt juga mengajarkan kita untuk selalu tunduk dan taat

kepada hukum-hukum Allah, betapa pentingnya disiplin ini kita terapkan dalam

kehidupan, terutama dalam diri kita sendiri, dengan sendirinya itu akan

membiasakan kita akan selalu taat dan patuh, baik didalam kehidupan

bermasyarakat maupun dalam sebuah organisasi.

Firman Allah swt :

Artinya:

“apabila dikatakan pada mereka: “marilah kamu (tunduk) kepada

hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum rasul’’, niscaya

kamu liat orang – orang munafik menghalangi ( manusia ) dengan

sekuat – kuatnya dari ( mendekati ) kamu’’. (QS: An-nisa’: 6 )
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Dalam surat ini Allah SWT juga menegaskan bahwa sesungguhnya

Allah tidak menyukai orang – orang yang tidak patuh kepada peraturan-Nya dan

peraturan rasulnya, maka dari itu Islam mengajarkan kita dalam menjalankan

suatu kegiatan haruslah pada pedoman Al-Qur’an dan sunnah rasul. sama

halnya dalam menjalankan kegiatan berorganisasi para karyawan harus taat dan

patuh pada peraturan yang telah ditetapkan perusahaan tersebut agar tidak

menyalahui ketentuan yang berlaku.

2.8 PENELITIAN TERDAHULU

Muhammad Darwis (2008) melakukan penelitian yang berjudul analisis

faktor – faktor yang mempengaruhi kedisiplinan karyawan PT. Riau Graimdo

Pekanbaru. Dari analisa diperoleh temuan bahwa faktor kompensasi,

pengawasan dan lingkungan kerja secara simultan mempunyai pengaruh

terhadap kedisiplinan kerja karyawan di PT. Riau Graimdo Pekanbaru.

Ilmi Elviani (2006) melakukan penelitian yang berjudul analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan pada PT. Janshan Perdana

Utama Cabang Pekanbaru. Dari hasil analisa yang telah, maka terbukti bahwa

variable motivasi, variable pengembangan karyawan, variable kepemimpinan,

variable kesejahteraan dan variable sanksi hukum secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja karyawan PT. Janshan Perdana

Utama Cabang Pekanbaru.

2.9 HIPOTESIS

hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, yang disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan
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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 jawaban yang empirik.

Sugiyono (2004:51)

Dengan melihat gambaran secara umum berdasarkan latar belakang

dan perumusan masalah yang diajukan maka penulis mengemukakan

hipotesis sebagai berikut: Diduga faktor-faktor yang mempengaruhi

kedisiplinan karyawan pada Swalayan Ranggon Jaya Mart Di Bangkinang

adalah tujuan dan kemampuan, kepemimpinan, kompensasi, sanksi hukum,

dan pengawasan.

2.10 VARIABEL PENELITIAN

Berdasarkan hipotesi yang penulis kemukakan diatas, maka variabel

yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Variabel dependen atau variabel terikat (Variabel Y), yaitu :

Y : kedisiplinan kerja.

2. Variabel independent atau variabel bebas (Variabel X), yaitu:

-X1 : Tujuan dan Kemampuan

-X2 : Kepemimpinan

-X3 : Kompensasi

-X4 : Sanksi Hukum

-X5 : Pengawasan
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2.11 KERANGKA FIKIR

Dalam sebuah penelitian, kerangkah fikir sangat penting untuk

ditetapkan, karena kerangka fikir akan menjadi pedoman penulis dalam

melakukan penelitian. Adapun kerangka berfikir dalam penelitiaan ini adalah

sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Fikir

Keterangan: : Mempunyai pengaruh

Sumber: Hasibuan (2009.194)

2.12DEFENISI OPERASIONAL VARIABEL

Untuk mempermudah dalam indikasi data yang diperlukan dalam

pengukuran variabel, maka penulis mengungkapkan konsep operasional variabel

yang ada kaitannya dengan teori-teori yang dikemukakan dalam telaah pustaka.

Adapun indikator dalam penelitian ini adalah:

Disiplin Kerja  ( Y )Kompensasi  ( X3 )

Sansi Hukum ( X4 )

Pengawasan ( X5 )

Kepemimpinan ( X2 )

Tujuan dan kemampuan ( X1 )
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Tabel 2.1: Konsep Operational Variabel Penelitian
Variabel Definisi Indikator
Disiplin
kerja
(Y)

suatu sikap menghormati,
menghargai, patuh dan taat
terhadap peraturan-peraturan
yang berlaku, baik yang
tertulis maupun tidak tertulis
(Sastrohadiwiryo, 2003
:291)

1. Turunnya produktivitas kerja.
2. Tingkat absensi yang tinggi
3. Adanya kelalaian dalam

penyelesaian pekerjaan
4. Tingkat kecerobohan atau

kecelakaan yang tinggi
5. Seringnya pencurian bahan-bahan

pekerjaan
6. Sering konflik antar karyawan

Tujuan
dan
kemam
puan
(X1)

Proses manajemen yang
memastikan bahwa setiap
pekerja indivdu tahu peran
apa yang harus mereka
lukukan dan hasil apa yang
mereka harus capai untuk
memaksimumkan
kontribusinya pada
keseluruhan bisnis.
(Wibowo, 2008:43)

1. Tingkat target dan tujuan
2. Kemampuan dalam bekerja
3. Kerja sama tim
4. Tingkat pendidikan
5. Berinteraksi secara baik
6. Pelatihan-pelatihan

Kepemi
mpinan
(X2)

kemampuan seseorang
untuk mempengaruhi orang
lain, melalui komunikasi
yang langsung maupun
tidak langsung dengan
maksud menggerakkan
orang-orang tersebut agar
dengan penuh pengertian,
kesadaran dan senang hati
bersedia mengikuti
kehendak pemimpin itu.
(Anoraga, 2003:2)

1. Karakteristik pemimpin
2. Penjelasan tugas-tugas
3. Kesempatan untuk mendiskusikan

masalah
4. Komunikasi antar pimpinan dengan

bawahan
5. Pengambilan keputusan
6. Menekankan hubungan kerja sama

Kompe
nsasi
(X3)

Kompensasi adalah semua
bentuk bayaran atau hadiah
bagi karyawan dan berasal
dari pekerjaan mereka (
Gary Desler, 2007 : 46 )

1. Pendapatan pokok
2. Standar upah atau gaji
3. Kesejahteraan
4. Keadilan
5. Jaminan kerja
6. Pendapatan lain

Sanksi
hukum
(X4)

Hukuman yang dijatuhkan
kepada pegawai atau
karyawan yang jelas-jelas
melanggar peraturan Sanksi.
(Saydam, 2000:212)

1. Peraturan dalam bekerja
2. Penciptaan rasa adil kepada

karyawan
3. Ketegasan hukuman
4. Memberikan Efek jerah
5. Tingkat konsisten pemberian sanksi
6. Kebijaksanaan terhadap pelanggaran
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Variabel Definisi Indikator
Pengaw
asan
(X5)

1. Proses pengamatan dari
seluruh kegiatan
oraganisasi guna lebih
menjamin bahwa semua
pekerjaan yang sedang
dilakukan sesuai dengan
rencana yang telah
ditentukan
sebelumnya(Siagian,
2004:258)

1. Teknik pengawasan
2. Pengawasan kerja
3. Objektivitas
4. Member peringatan
5. Pengawasan secara langsung
6. Bimbingan kerja


