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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu dan seni untuk

mencapai tujuan melalui usaha orang lain dengan menitik beratkan perhatian

kepada keseluruhan orang lain yang dipekerjakan untuk mencapai suatu

tujuan yang telah ditentukan. (Nurmansyah; 2011;3) Fungsi manajemen

sumber daya manusia terdiri dari (Nurmansyah; 2011; 3):

1. Perencanaan (planning)

Perencanaan berarti penentuan program tenaga kerja yang akan membantu

tercapainya sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

2. Pengorganisasian (organizing)

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Menyusun organisasi berarti

merancang, struktur berbagai hubungan antara jabatan dan pekerjaan,

personalia dan faktor-faktor fisik.

3. Pengarahan (directing)

Fungsi ini mengusahakan agar orang mau bekerja sama dengan efektif.

Fungsi ini disebut pengarahan, monivasi, pelaksanaan atau pemberian

perintah.

4. Pengendalian (controlling)

Pengendalian adalah fungsi manajerial yang berhubungan dengan

pengaturan kegiatan agar sesuai dengan rencana tenaga kerja yang
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sebelumnya telah dirumuskan berdasarkan analisis terhadap sasaran dasar

organisasi.

5. Pengadaan (procurement)

Fungsi operasional yang pertama manajemen sumber daya manusia adalah

usaha memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari tenaga kerja yang

diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi.

6. Pengembangan (training and development)

Tenaga kerja yang sudah diperoleh harus dikembangakan lebih lanjut

melalui usaha pelatihan dan pengembangan.

7. Kompensasi (compensation)

Fungsi ini dirumuskan sebagai balas jasa yang layak dan memadai kepada

tenaga kerja sesuai dengan sumbangannya dalam pencapaian tujuan

organisasi.

8. Integrasi (integration)

Integrasi ini menyangkut penyesuaian kepentingan perorangan dengan

kepentingan organisasi dan masyarakat.

9. Pemeliharaan (maintenance)

Fungsi ini mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang telah ada.

2.2 Pengertian Disiplin

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)
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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 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
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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 oleh atasan dan sesuai dengan peraturan perusahaan

yang telah ditetapkan.

Menurut AS. Moenir, Disiplin adalah usaha yang dilakukan untuk

menciptakan keadaan disuatu lingkungan kerja yang tertib, berdayaguna dan

berhasil guna melalui sistem pengaturan yang tepat.

Menurut Nurmansyah disiplin adalah suatu kondisi dalam organisasi

dimana pegawai berprilaku sesuai dengan peraturan dan standar dari prilaku

yang dapat diterima organisasi.

Menurut Singodimedjo mengatakan disiplin adalah sikap kesedian dan

kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan

yang berlaku di skitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat

tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi

penghalang dan memperlambat pencapain tujuan perusahaan.

Menurut Henry Simamora disiplin adalah prosedur yang mengoreksi

atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur.
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Disiplin merupakan bentuk pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang

teratur dan menunjukan tingkat kesungguhan tim kerja di dalam sebuah

organisasi.

Menurut AS. Moenir, disiplin itu dapat di bedakan menjadi dua

macam, yaitu:

1. Disiplin terhadap waktu.

2. Disiplin terhadap perbuatan atau tingkah laku.

Kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam dari manajemen sumber

daya manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif manajemen sumber

daya manusia yang terpenting karena semakin baik disipilin pegawai,semakin

tinggi prestasi kerja yang dapat di capainya. Tampa disiplin pegawai yang

baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal.

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
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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 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.

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin

Disiplin merupakan bentuk pengendalian diri karyawan dan

pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat kesungguhan pegawai di

dalam organisasi. Tindakan disiplin menuntut suatu hukuman terhadap

karyawan yang gagal memenuhi standar yang ditetapkan.
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Hasibuan (2009:194) faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja

karyawan adalah sebagai berikut:

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.
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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.

Faktor yang mempengaruhi disiplin karyawan adalah: (Henry

Simamora; 2004; 611).

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi.

Besar kecilnya pemberian kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya

disiplin. Para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku, bila

ia merasa mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan jerih

payahnya yang telah dikontribusikan bagi perusahaan.

2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan.

Keteladanan pimpinan sangat penting sekali, karena dalam lingkungan

perusahaan, semua karyawan akan memperhatikan bagaimana pimpinan

dapat menegakkan disiplin dirinya dan bagaimana dapat mengendalikan
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dirinya dari ucapan, perbuatan dan sikap yang dapat merugikan aturan

disiplin yang sudah ditetapkan.

3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan.

Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam perusahaan, bila

tidak ada peraturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan

bersama.

4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan.

Bila ada seorang karyawan yang melanggar disiplin, maka perlu ada

keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan

tingkat pelanggaran yang dibuat.

5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan.

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perlu ada

pengawasan, yang akan mengarahkan para karyawan agar dapat

melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan yang telah

ditetapkan.

6. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan.

Karyawan adalah manusia yang mempunyai perbedaan karakter antara

yang satu dengan yang lain.
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7. Diciptakan kebiasan-kebiasan yang mendukung tegaknya disiplin ,

Kebiasan-kebiasan positif itu antara lain:

a. Saling menghormati, bila bertemu dilingkungan pekerjaan.

b. Melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya, sehingga

karyawa akan turut merasa bangga dengan pujian tersebut.

c. Sering mengikut sertakan karyawan dalam pertemuan-pertemuan,

apalagi pertemuan yang berkaitan dengan nasib dan pekerjaan mereka.

d. Memberi tahu bila ingin meninggalkan tempat kepada rekan sekerja.

(Edy Sutrisno; 2009; 89)

2.4 Tujuan Disiplin

Adapun tujuan disiplin adalah untuk meningkatkan produktivitas

secara efisien, dan proses pendesiplinan karyawan dapat dilakukan dengan

cara, yaitu Johar (2005;183):

1. Tindakan yang bersifat positif, antara lain:

a. Hendaknya bersifat membangun

b. Hendaknya pendidikan diri dilakukan secara pribadi

c. Hendaknya dilakukan dengan segera

2. Tindakan yang bersifat negative, antara lain:

a. Penurunan jabatan

b. Dirumahkan sementara

c. Pemberian surat peringatan
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d. Pemberian sanksi administrasi lainnya, seperti penundaan naik gaji,

pangkat, dan lain-lainnya.

Perusahaan atau organisasi perlu mengambil tindakan yang tegas

apabila ada pegawai yang melakukan tindakan indisipliner. Ketegasan

tersebut dapat berupa ancaman dab sanksi hukuman bersifat peringatan.

Ancaman hukuman akan efektif untuk jangka panjang bila ancaman tersebut

disertai peningkatan kesejahteraan bagi karyawan.

Menurut Sastrohadiwiryo (2003; 83) ada lima langkah pokok guna

menyiasati prilaku indisipliner kerja, yaitu:

1. Pendidikan

Dengan memberikan penjelasan yang komprehensif kepada seluruh

karyawan mengenai kebijaksanaan perusahaan menyangkut kehadiran

kerja, membuat pertemuan dan mencatat pekerja yang memiliki absen

tinggi.

2. Monitoring

Membuat sistem pencatat yang akurat, mengobservasi dengan cermat

karyawan yang melakukan tindakan indisipliner dan mencatat data

penyebabnya.

3. Konseling

Secara personal melakukan pertemuan dengan karyawan yang mempunyai

masalah dengan kehadiran merekan dan menyampaikan untuk

mengobservasi perilaku mereka.
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4. Tindak lanjut

Jika tindakan indisipliner itu diulangi lagi, buat lagi pertemuan dengan

mereka untuk melihat penyebabnya.

5. Tindakan korektif

Melakukan tindakan progresif sesuai dengan jalur kebijaksanaan

perusahaan.

Dari definisi yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa untuk

menyiasati perilaku yang indisipliner, peranan pimpinan sebagai pihak yang

bertanggung jawab dalam organisasinya sangat penting. Pemimpin

diharapkan mampu memberikan contoh tentang kedisiplinan kepada

bawahannya masuk kerja tidak terlambat, bertanggung jawab dan tindakan

yang bersifat positif.

2.5 Tolak Ukur Disiplin

Salah satu tolak ukur dari kedisiplinan ini adalah kehadiran dan

kepulangan karyawan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Cara yang ditempuh yaitu: (Thoha; 2005;76)

1. Segera menarik daftar hadir menjelang setelah jam kehadiran sudah lewat

dan memberikan daftar hadir menjelang waktu pulang. Tetapi cara ini juga

mempunyai kelemahan, yaitu sering kali pegawai yang terlambat menitip

tanda tangan kehadiran ini kepada teman yang sudah duluan datang.

2. Menggunakan alat moderen berupa alat absensi dengan sidik jari yang

dapat diwakilkan dengan orang lain. Namun, masih mempunyai

kekurangan yaitu misalnya sebagian pegawai datang pagi hari untuk
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memenuhi daftar hadir, kemudian meninggalkan kantor dan kembali

menjelang kepulangan kantor.

3. Ketetapan dalam melaksanakan tugas kerja atau lebih menekankan pada

output. Pegawai dituntut untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai

jadwal yang di tentukan.

Sedangkan indikator disiplin kerja menurut Hasibuan (2007; 194) adalah:

1. Tujuan dan kemampuan.

Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta

cukup menantang bagi kemampuan karyawan.

2. Teladan pimpinan

Pimpinan merupakan teladan dan panutan oleh para bawahannya.

3. Balas jasa

Gaji dan kesejahteraan ikut mempengaruhi kedesiplinan karyawan karena

balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap

perusahaan atau pekerjaannya.

4. Keadilan

Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa

(pengakuan) atau hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan

karyawan yang baik.

5. Waskat (Pengawasan Melekat)

Pengawasan melekat adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam

mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan.
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6. Sanksi hukuman

Berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Sebab,

dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut

melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap, dan perilaku indisipliner

karyawan akan berkurang.

7. Ketegasan

Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk menghukum setiap

karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah

ditetapkan.

8. Hubungan kemanusian

Pimpinan harus berusaha menciptakan suasana hubungan kemanusian

yang serasi mengikat, vertical maupun horizontal di antara semua

karyawan. Hubungan-hubungan baik bersifat vertical maupun horizontal

itu terdiri dari direct single relationship, direct group relationship, dan

cross relationship.

Kedisiplinan adalah fungsi MSDM yang terpenting dan menjadi tolak

ukur untuk mengukur/mengetahui apakah fungsi-fungsi MSDM lainnya

secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik atau tadak. Kedesiplinan

karyawan yang baik, mencerminkan bahwa fungsi-fungsi MSDM lainnya

telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sebaliknya jika kedisiplinan

karyawan kurang baik, berarti peranan fungsi-fungsi MSDM pada perusahaan

kurang baik.
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Jadi dapat dikatakan “kedisiplinan” menjadi kunci terwujudnya tujuan

perusahaan, karyawan dan masyarakat. Dengan disiplin yang baik berarti

karyawan sadar dan bersedia mengerjakan tugasnya dengan baik.

Tujuan dari tindakan disiplin adalah sebagai berikut:

1. Memotivasi karyawan untuk melaksanakn pekerjaan sesuai dengan standar

prestasi yang telah ditetapkan perusahaan.

2. Meningkatkan kepercayaan dan rasa hormat bersama antara atasan dengan

karyawan. (Nurmansyah; 2011; 264)

Faktor-faktor yang dapat menunjang kedisiplinan adalah sebagai berikut:

1. Adanya peraturan yang pasti dan jelas untuk dijadikan pegangan seluruh

karyawan.

Apabila tidak ada peraturan, maka dapat dipastikan pekerjaan tidak dapat

dilaksanakan secara baik karena masing-masing karyawan melaksanakan

pekerjaan sesuka hatinya saja dan bahkan tujuaan yang telah ditetapkan

perusahaan sulit akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

2. Adanya ketegasan terhadap pelanggar disiplin.

Apabila tidak ada ketegasan maka kemungkinan tujuan yang telah

ditetapkan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jangan

membiarkan suatu pelanggaran yang telah diketahui tampa adanya suatu

tindakan (action) atau membiarkan suatu pelanggaran yang berlarut-larut

tanpa tindakan yang tegas.

3. Adanya ancaman/sanksi yang diberikan terhadap pelanggar disiplin.
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Perlu diperhatikan dan dipertimbangkan bahwa ancaman yang diberikan

ditujukan untuk mendidik karyawan yang melanggar peraturan atau

ketentuan perusahaan agar mereka berprilaku sesuai dengan yang

diinginkan perusahaan.

4. Memperhatikan tingkat kesejahteraan karyawan.

Untuk menegakkan disiplin tidak cukup hanya dengan ancaman/ sanksi

saja, tetapi perlu juga dilakukan pertimbangan dengan memberikan tingkat

kesejahteraan yang cukup dan memadai dengan pemberian kompensasi

yang dapat memenuhi kebutuhan diri karyawan beserta keluarganya.

5. Adanya partisipasi dari karyawan.

Kedisiplin dapat dilaksanakan dengan baik apabila mendapatkan dukungan

atau tata tertib perusahaan karena mereka merasa bahwa peraturan dan tata

tertib tentang ancaman hukuman adalah merupakan hasil kesepakatan atau

persetujuan bersama.

6. Menunjang tujuan serta sesuai dengan kemampuan karyawan.

Agar kedisiplinan dapat dilaksanakan dalam suatu perusahaan, maka

kedisiplinan harus dapat menunjang tujuan serta sesuai dengan

kemampuan karyawan yang bekerja untuk organisasi.

7. Adanya keteladanan dari pemimpin.

Keteladanan pimpinan sangat berpengaruh terhadap karyawan dalam

menegakkan kedisiplinan. Dari itu keteladanan pimpinan sangat

diperlukan untuk dapat mempengaruhi karyawan agar mereka mau dan
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bersedia mematuhi peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan

perusahaan. (Edy Sutrisno; 2009; 89)

Disiplin kerja merupakan alat yang digunakan oleh manajer untuk

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah

suatu prilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan

kesedian seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma

sosial yang berlaku. Disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat

yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan.

Dengan demikian, bila peraturan atau ketetapan yang ada dalam dalam

perusahaan itu diabaikan atau sering dilanggar, maka karyawan mempunyai

disiplin kerja yang buruk, sebaliknya, bila karyawan tunduk pada ketetapan

perusahaan, menggambarkan adanya kondisi disiplin yang baik. Dalam arti

yang lebih sempit dan lebih banyak dipakai, disiplin berarti tindakan yang

diambil untuk mengoreksi perilaku dan sikap yang salah pada sementara

karyawan. Singkatnya, disiplin dibutuhkan untuk tujuan organisasi yang

lebih jauh, guna menjaga efisiensi dengan mencegah dan mengoreksi

tindakan-tindakan individu dalam iktikad tidak baiknya terhadap kelompok.

Lebih jauh lagi, disiplin berusaha untuk melindungi prilaku yang baik

dengan menetapkan respons yang dikehendaki.

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gaerah

kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan. Melalui disiplin

akan mencerminkan kekuatan, karena biasanya seseorang yang berhasil
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dalam karyanya adalah mereka yang memiliki disiplin yang tinggi. Guna

mewujudkan tujuan perusahaan, yang pertama harus segera dibangun dan

ditegakkan di perusahaan tersebut adalah kedisiplinan karyawan, jadi

kedisiplinan kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan.

(Edy Sutrisno; 2009; 97).

Bentuk disiplin yang baik akan tercermin pada suasana, yaitu: (Edy

Sutrisno; 2009; 86).

1. Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapain tujuan

perusahaan.

2. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawan dalam

melakukan pekerjaan.

3. Besarnya rasa tanggung jawab para karyawan untuk melaksanakn tugas

dengan sebaik-baiknya.

4. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi dikalangan

karyawan.

5. Meningkatnya efisiensi dan produktifitas karyawan.

2.6 Pengertian Kinerja

Manajemen kinerja adalah manajemen tentang menciptakan hubungan

kinerja memfokuskan pada apa yang diperlukan organisasi, manajer, dan

pekerja untuk berhasil. Manajemen kinerja adalah tentang bagaimana kinerja

dikelolah untuk memperoleh sukses. (Wibowo; 2009; 7).
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Kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk

meningkatkan kinerja perusahaan. (Payaman J. Simanjuntak; 2005; 17).

Kinerja adalah suatu fungsi kemampuan kinerja dalam menerima

tujuan pekerjaan, tingkat pencapain tujuan dan interaksi antara tujuan dan

kemampuan pekerja. (Hadari Hanawi; 2006; 63).

Dengan memperhatikan pandangan para pakar di atas dapat di

rumuskan bahwa pada dasarnya manajemen kinerja merupakan gaya

manajemen dalam mengelola sumber daya yang berorientasi pada kinerja

yang melakukan proses komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan dengan

menciptakan visi bersama dan pendekatan strategis serta terpadu sebagai

kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi.

Pembinaan untuk meningkatkan kinerja setiap individu, kelompok

atau unit kerja, serta meningkatkan kinerja perusahaan setinggi mungkin.

Peningkatan kinerja dapat dilakukan antara lain dengan: (Payaman J.

Simanjuntak; 2005; 19).

1. Mendorong pekerja memahami uraian tugas atau uraian jabatannya, serta

memahami tanggung jawabnya.

2. Mendorong pekerja memahami sasaran yang harus dicapai, yaitu kondisi

akhir yang dapat diukur setelah melaksanakn tanggung jawabnya.

3. Membantu pekerja memahami bagaimana melakukan pekerjaan dengan

menggunakan alat-alat kerja yang sesuai.
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4. Memberdayakan pekerja melalui bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan

pelatihan, rotasi penugasan.

5. Menumbuhkan motivasi dan etos kerja.

6. Menciptakan iklim kerja yang kondusif.

2.7 Tujuan Kinerja

Kinerja merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya organisasi

untuk menciptakan tujuan organisasi. Tujuan adalah tentang arah secara

umum, sifatnya luas, tampa batasan waktu dan tidak berkaitan dengan

prestasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. (Wibowo; 2009; 41).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, (Wibowo;2009; 99) yaitu

sebagai berikut:

1. Personal factors, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang

dimiliki, motivasi, dan komitmen individu.

2. Leadership factors, ditunjukkan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan

dukungan yang dilakukan manajer dan tean leader.

3. Team factors, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh

rekan sekerja.

4. System factors, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang

diberikan organisasi.

5. Contextual/ situational factors, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan

dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.
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2.8 Evaluasi/Penilaian Kinerja

Evaluasi kerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil

kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim atau individu. Evaluasi

kinerja akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kerja,

perencanaan dan proses pelaksanaan kinerja. Evaluasi kinerja dapat pula

dilakukan terhadap proses penilaian, review dan pengukuran kinerja. Atas

dasar evaluasi kinerja dapat dilakukan langkah-langkah untuk melakukan

perbaikan kinerja diwaktu yang akan datang.

Evaluasi kerja merupakan pendapat yang bersifat evaluative atau sifat,

perilaku seseorang atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana

pengembangan personil.

Secara sederhana evaluasi kinerja berarti proses organisasi melakukan

penilaian terhadap pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengertian

yang sederhana itu menunjukkan bahwa yang menilai adalah organisasi

(Manajemen), yang dinilai adalah karyawan atau pekerja dan yang dinilai

adalah proses atau cara melaksanakan pekerjaan dan hasil kerja yang dicapai

seorang pekerja/karyawan.

Evaluasi kinerja adalah usaha mengidentifiksi dan menilai aspek-

aspek pelaksanaan pekerjaan yang berpengaruhb pada kesuksesan organisasi

atau perusahaan. (Hadari Hanawi; 2006; 71).
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Evaluasi juga memenuhi kebutuhan umpan balik bagi pekerja tentang

bagaimana pandangan organisasi terhadap kinerjanya. Selanjutnya, evaluasi

kinerja dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasi reward. (Wibowo, M.

Phil; 2009; 376).

Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran

dan tujuan perusahaan. Evaluasi kinerja perusahaan dilakukan untuk

mengetahui posisi perusahaan, terutama bila terjadi kelambatan atau

penyimpangan. Bila terjadi kelambatan, harus segera dicari penyebabnya,

diupayakan mengatasinya, dan dilakukan percepatan. Demikian juga bila

terjadi penyimpangan, harus segera dicari penyebabnya untuk diatasi dan

diluruskan atau diperbaiki sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan

sebagaimana direncanakan semula. (Payaman J. Simanjuntak; 2005; 106).

Penilaian prestasi adalah proses dimana organisasi menilai atau

mengevaluasi prestasi kerja karyawan.(Ike Kusdyah Rachmawati; 2008; 123).

Menurut manullang (2001; 136), penilaian karyawan dapat

dirumuskan sebagai berikut: penilaian karyawan adalah suatu penilaian secara

sistematis kepada pagawai oleh beberapa orang ahli untuk suatu atau

beberapa tujuan tertentu. Berikut beberapa faktor yang mungkin dapat

menjadi hambatan dalam penilaian evaluasi prestasi yang adil, adalah: (Ike

Kusdyah Rachmawati, 2008;126).

1. Perubahan standar
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Standar yang tidak konsisten dan berubah-ubah akan memengaruhi

pengukuran prestasi karyawan.

2. Hallo effect

Hallo effect terjadi apabila penilaian manajer terhadap prestasi karyawan

secara keseluruhan hanya bergantung pada satu atau beberapa aspek.

3. Perbedaan sifat manajer

Manajer mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Penilaian karyawan

bisa menjadi berbeda karena sifat manajer.

4. Perbedaan streotipe tertentu

Manajer dapat menjadi bias karena Faktor etnis, jenis kelamin atau

golongan tertentu. Untuk menghindari hal itu, manajer harus berpegang

pada pedomen/standar tertulis dan hasil penilaian prestasipun harus

dilakukan secara tertulis sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses yang dipakai

oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan.

Dalam penilaian kinerja dinilai kontribusi karyawan kepada organisasi selama

periode waktu tertentu.

Didalam organisasi moderen,penilaian kinerja merupakan mekanisme

penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan

standar kinerja dan memotivasi kinerja individu diwaktu berikutnya.

Semua organisasi dapat mengevaluasi atau menilai kinerja dengan

beberapa cara. Di dalam organisasi yang kecil, evaluasi ini mungkin sifatnya

informal. Di dalam organisasi yang besar, evaluasi atau penilaian kinerja
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sangat mungkin merupakan prosedur yang sistematik dimana kinerja

sesungguhnya dari semua karyawan manajerial, profesional, teknis,

penjualan, dan klerikal dinilai secara formal. (Henry Simamora; 2004; 338).

2.9 Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja merupakan suatu pernyataan secara spesifik yang

menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan dan oleh siapa sasaran yang

ingin dicapai tersebut terselesaikan. Sifatnya dapat dihitung, prestasi yang

dapat diamati, dan dapat diukur. Sasaran merupakan harapan. Sebagai

sasaran, suatu kinerja mencakup unsur-unsur diantaranya (Wibowo;2011;63)

1. The performers, yaitu orang yang menjalankan kinerja.

2. The action atau performance, yaitu tindakan atau kinerja yang dilakukan

oleh performer.

3. A time element, menunjukkan waktu kapan pekerjaan dilakukan.

4. An evaluation method, tentang cara penilaian bagaimana hasil pekerjaan

dicapai.

5. The place, menunjukkan tempat dimana pekerjaan dilakukan.

2.10 Hubungan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja

Menurut Hasibuan (2007;193) disiplin yang baik mencerminkan rasa

tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja dan terwujudnya tujuan

perusahaan dan karyawannya. Oleh karena itu manajer selalu berusaha agar

bawahannya selalu mempunyai disiplin yang baik, seorang manajer dikatakan

efektif dalam kepemimpinannya, jika bawahannya berdisiplin baik.
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Untuk memelihara dan meningkatkan kedisiplinan yang baik adalah

hal yang sulit, karena banyak factor mempengaruhinya. Kedisiplinan harus

ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan. Tampa dukungan disiplin

karyawan yang baik,perusahaan sulit untuk mewujudkan tujuannya yaitu

pencapaian kinerja optimal karyawan. Jadi, disiplin adalah kunci keberhasilan

suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

2.11 Kinerja Dalam Pandangan Islam

Agama islam menghendaki agar umatnya selalu terus berusaha dan

berjuang, dan hendaknya mereka berjihad dan selalu berusaha disegala

bidang agar mencapai kekuasaan dan kepemimpinan yang layak dililiki

(kinerja karyawan).

Islam selalu menyuruh orang untuk beramal dan berusaha karena

tujuan hidup dalam pandangan islam ialah bukan amal yang sempurna dan

usaha yang rajin dengan menggunakan bakat dan kecakapan yang terpendam

dalam jiwa seseorang. Firman Allah SWT dalam surat Al-Mulk, ayat 1-2:

Artinya: Maha suci yang di tangan-nyalah segala kerajaan, dan dia maha

kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup,

supaya dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik
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amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. (QS. Al-

Mulk, ayat 1-2)

Selama orang tidak atau belum mencapai tujuan hidup yang

digariskan oleh agama islam, maka ia berada dalam keadaan rugi atau

kekurangan, kesesatan dan kesengsaraan. Allah yang maha adil, menetapkan

pahala dan ganjaran yang akan diterima oleh hambahnya akan sesuai dan

seimbang dengan apa yang dikerjakan dan di amalkan (hasil yang dicapai).

Al-Qur’an dalam berbagai alat sudah mengajak manusia untuk

berfikir, membandingkan dan menggunakan akal dalam menghayati

kehidupan dan mengarungi samudera kehidupan. Firman Allah SWT:

Artinya: dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu, maka berjalanlah

disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-nya. Dan

hanya kepada-nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS.

Al-Mulk:5)

2.12 Penelitian Terdahulu

1. Purnomo Budi Setiawan (2006) yang berjudul “Pengaruh Disiplin Kerja

Karyawan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja di Divisi Radiologi

RSUP Dokter Kariadi Semarang”. Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan diketahui bahwa dengan teknik sampling sensus dengan hal

penelitian terdapat pengaruh secara signifikan disiplin kerja karyawan
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dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengarug secara positif

terhadap kinerja karyawan.

2. Fauziah Aini (2005) yang berjudul “Pengaruh Pengawasan dan Disiplin

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi di Perusahaan Rokok

Kretek Sukun Mc Wartono Kudus Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pengawasan kerja kategori baik dengan persentasi 68,60%, disiplin kerja

karyawan termasuk kategori baik dengan persentasi 67,33% dan kinerja

karyawan termasuk kategori cukup tinggi dengan rata-rata hasil produksi

tiap karyawan sebanyak 712 batang/jam.

2.13 Variabel Penelitian

Adapun yang menjadi variabel didalam penelitian ini adalah sebagai

berikut: Kinerja (Y) sebagai variabel dependennya dan disiplin kerja (X)

sebagai variabel independen.

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen,

disebut sebagai variabel stimulis, predictor, antecendent. Sedangkan

variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat, karena adanya variabel independen maka disebut variabel output,

criteria, konsekuen. (Sugiyono; 2006;33).
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2.14 Konsep Operasional

Tabel 2.1: Identifikasi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel Defenisi Indikator
Disiplin

(X)

Disiplin adalah suatu
kondisi dalam organisasi
dimana karyawan berprilaku
sesuai dengan peraturan dan
standar dari perilaku yang
dapat diterima organisasi.
(Nurmansyah; 2011; 26)

1. Kompensasi
2. Keteladanan Pimpinan
3. Aturan
4. Keberanian Mengambil Tindakan
5. Pengawasan
6. Perhatian
7. Kebiasaan-kebiasaan Mendukung

Disiplin

Kinerja

(Y)

Kinerja adalah keseluruhan
kegiatan yang dilakukan
untuk meningkatkan kinerja
perusahaan. (Payaman J.
Simanjuntak; 2005; 17)

1. Kesetiaan
2. Prestasi Kerja
3. Tanggung Jawab
4. Ketaatan
5. Kejujuran
6. Kerjasama
7. Prakarsa
8. Kepemimpinan

2.15Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep yang menjelaskan,

mengungkapkan dan menunjukkan persepsi keterkaitan antara variabel bebas

dengan variabel terikat yang akan diteliti berdasarkan latar belakang dan

perumusan masalah. Berdasarkan teori tersebut diatas, dapat dibuat desain

penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran

Disiplin (X) Kinerja (Y)
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2.16 Hipotesis

Dari latar belakang masalah dan kajian teoritis yang ada, maka untuk

mempermudah penganalisaan penulis merumuskan hipotesis yaitu: Diduga

disiplin kerja karyawan (bagian pengolahan) berpengaruh terhadap kinerja

karyawan (bagian pengolahan) pada PTP Nusantara V Kebun Tandun Desa

Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.


