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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Disiplin Kerja

2.1.1 Pengertian Disiplin Kerja

Disiplin kerja merupakan cerminan sejauh mana besarnya rasa tanggung jawab

dan pengabdian seseorang terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Secara etimologis

disiplin berasal dari bahasa Inggris “discipline” yang berarti pengikut atau penganut

pengajaran, latihan dan sebagainya. Sinungan, (2005:145). Menyatakan disiplin

merupakan suatu keadaan tertentu dimana orang-orang yang tergabung dalam

organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan rasa senang hati.

Sedangkan kerja adalah segala aktivitas manusia yang dilakukan untuk menggapai

tujuan yang telah ditetapkannya.

Menurut kamus Indonesia Depdikbud, (2002:268).  Kata disiplin mengandung

arti tata tertib di sekolah, di kantor, di kemiLikertan, dan lembaga lainnya. Disiplin

juga mengandung arti sebagai ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan tata tertib

yang berlaku disekitarnya. Dalam hal ini disiplin dapat dipandang sebagai sikap patuh

seseorang terhadap aturan-aturan yang berlaku.

Disiplin kerja suatu perusahaan biasanya disebabkan berbagai faktor. Menurut

Hasibuan, (2012 : 198). Mengatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi disiplin

kerja, seperti Kepemimpinan yang harus mempunyai kedisipinan yang baik, Kepuasan

kerja karyawan karyawan mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan, artinya jika

kepuasan kerja diperoleh dari pekerjaan maka kedisiplinan akan menjadi baik, dan

pengawasan, yang artinya merangasang kedisiplinan dan moral kerja karyawan.
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Karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan dan

pengawasan dari atasanya.

Menurut Fathoni, (2006 : 126). Mengatakan kedisiplinan adalah kesadaran dan

kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial

yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua

peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, sedangkan kesediaan adalah

suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan

perusahaan baik yang tertulis maupun tidak.

Menurut Nurmansyah, (2011 : 260). Mengatakan disiplin adalah tindakan

manajemen yang melaksanakan agar sikap dan prilaku serta perbuatan karyawan

sesuai dengan peraturan dan standar organisasi, dengan perkataan lain disiplin dapat

didefenisikan sebagai suatu sikap prilaku perbuatan karyawan sesuai dengan

peratuaran atau ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan baik secara tertulis

maupun tidak tertulis.

Selanjutnya Nurmansyah, (2011:261). Mengatakan bila karyawan melakukan

pekerjaan tanpa disiplin akan berpengaruh negatif pada perusahaan, seperti :

a) Tidak tercapainya target pekerjaan yang sudah ditetapkan.

b) Terjadinya pemborosan dalam pemakaian material.

c) Terjadinya kerusakan peralatan kerja milik perusahaan.

d) Tingginya tingkat kecelakaan kerja.

e) Kurangnya rasa hormat antara karyawan dengan pimpinan.

f) Tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan perusahaan.

g) Menurunnya kualitas pekerjaan.

h) Menurunnya produktivitas kerja.
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i) Menurunnya moral kerja.

Menurut Mangkunegara, (2007:129). Menyatakan bahwa dicipline is

management action to enforce organization standarts. (Disiplin kerja dapat diartikan

sebagai pelaksana manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi).

Hal ini merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian diri seseorang

terhadap bentuk-bentuk aturan. Kepatuhan dalam melaksanakan peraturan yang

disebabkan oleh rasa takut terhadap sanksi yang akan diberikan belumlah dapat

disebut seseorang disiplin dengan baik. Seseorang dikatakan berdisiplin dengan baik

apabila ia dengan kesadarannya melaksanakan peraturan tersebut, karena ia

mengetahui manfaat dari peraturan yang ditetapkan tersebut. Disinilah perlu

disosialisasikannya segala peraturan itu kepada guru atau anggota organisasi.

Sedangkan pendapat Sastrohadiwiryo, (2005:291) menyatakan disiplin kerja

dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis

serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya

apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang di berikan kepadanya.

Sementara itu Hasibuan, (2014 : 193). Mengungkapkan bahwa disiplin kerja

adalah kesadaran diri melaksanakan pekerjaan, bekerja sesuai dengan tuntutan tugas,

mematuhi peraturan. Menurutnya, ketaatan merupakan prilaku seseorang yang

bersedia dan mempunyai kesadaran untuk mematuhi segala peraturan dan tata tertib

serta norma-norma yang berlaku di sekitarnya. Sementara itu kesediaan menunjukkan

perilaku dan perbuatan seseorang dengan tanpa paksaan mengindahkan dan mengikuti

peraturan dan norma yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan
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kesadaran menunjukkan adanya sikap pengendalian diri yang ditandai dengan adanya

mental dan moral kerja yang baik.

Hendry (2004:610) menyatakan bahwa disiplin adalah prosedur yang

mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur.

Sehingga dapat diartikan disiplin merupakan suatu tindakan pengelolaan yang

dilakukan seseorang untuk memelihara dan membentuk tingkah laku agar sesuai

dengan standar aturan yang telah ditetapkan. Pada tahap awal tindakan disiplin bagi

sebagian orang adalah hal yang tidak menyenangkan, karena dapat mengikat

seseorang pada situasi tertentu.

Veithzal (2009:825) mengemukakan bahwa disiplin merupakan suatu alat yang

digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia

untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran

dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan serta norma-norma

social yang berlaku. Kesediaan mematuhi secara sadar artinya tidak ada unsur paksaan

dikalangan orang-orang untuk mentaati segala peraturan organisasi. Sebab disiplin

dalam hal ini dianggap sebagai suatu pra syarat untuk berlangsungnya seluruh

aktivitas dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Pendapat Hasibuan dan Veithzal sama-sama menjelaskan pengertian disiplin

menyangkut tentang kersedianya seorang karyawan untuk menaati peraturan yang

diberlakukan dalam organisasi. jadi disiplin yang diberalakukan organisasi

ditunjukkan kepada semua karyawan untuk mengubah prilaku dari karyawan agar

meningkatkan bersedia menaati peraturan yang berlaku, agar karyawan yang mentaati

peraturan yang berlaku diorganisasi dapat melancarkan aktifitas yang berlangsung

untuk menunjang atau mewujudkan tujuan organisasi.
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2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja

Menurut Nurmansyah, (2011 : 262). Mengatakan faktor-faktor yang dapat

menunjang kedesiplinan tersebut adalah sebagai berikut :

a) Adanya peraturan yang pasti dan jelas untuk dijadikan pegangan seluruh

karyawan.

b) Adanya ketegasan terhadap pelanggaran disiplin.

c) Adanya ancaman atau sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran disiplin.

d) Memperhatikan tingkat kesejahtraan karyawan.

e) Adanya partisipasi karyawan.

f) Menunjang tugas serta sesuai dengan kemampuan karyawan.

g) Adanya keteladanan dari pemimpin.

Tulus, (2004 : 23). Mengemukakan bahwa ada tiga hal yang dapat

mempengaruhi dan membentuk disiplin seseorang di antaranya: mengikuti dan

menaati peraturan, kesadaran diri, alat pendidikan. Tiga faktor ini merupakan faktor

dominan yang mempengaruhi dan membentuk disiplin dengan alasan sebagai berikut:

a) Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap penting bagi

kebaikan dan keberhasilan dirinya. Selain itu, kesadaran diri menjadi motif

yang sangat kuat terwujudnya disiplin.

b) Pengikutan dan ketaatan sebagai langkah penerapan dan praktek atas

peratuiran-peraturan yang mengatur perilaku individunya. Tekanan dari luara

dirinya sebagai upaya mendorong, menekan dan memaksa agar disiplin

diterapkan dalam diri seseorang sehingga peraturan-peraturan diikuti dan

dipraktekkan.
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c) Alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina dan membentuk

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang di tentukan atau diajarkan.

Prijodarminto dalam Tulus, (2004:31). Mengemukakan bahwa: Disiplin adalah

Kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang

menunjukkan nilai-nilai ketaatan kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, atau ketertiban.

Nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian perilaku dalam kehidupannya. Perilaku itu

tercipta melalui suatu proses binaan melalui keluarga, pendidikan dan pengalaman.

Faktor-faktor yang dapat membentuk tingkat disiplin kerja karyawan. Menurut

Martoyo, (1996 : 142) dalam Alibar, (2008). Mengemukan lima faktor-faktor yang

mempengaruhi disiplin kerja yaitu : Motivasi, Pendidikan dan latihan, Kepemimpinan,

Kesejahteraan dan, law enforcement. Selanjutnya Hasibuan, (2001 :194) dalam

Rasyidi, (2013). Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disiplin

kerja diantaranya : Tujuan dan kemampuan, kepemimpinan, insentif (kepuasan kerja

dan kesejahteraan), Keadilan, Pengawasan (Waskat) dan, Sanksi hukum.

2.2 Kepemimpinan

2.2.1 Pengertian Kepemimpinan

Menurut Handoko, (2008 : 293). Mengatakan keterampilan kepemimpinan

dalam pengarahan adalah faktor penting efektifitas manager. Bila organisasi dapat

mengidentifikasi kualitas-kualitas yang berhubungan dengan kepemimpinan,

kemampuan untuk menseleksi pemimpin-pemimpin efektif akan meningkat.

Kepemimpinan manajerial dapat didefenisikan sebagai suatu proses pengarahan dan

pembinaan pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling

berhubungan. Selanjutnya Handoko, (2008 : 294). Mengatakan kepemimpinan adalah
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bagian penting manajemen, tetapi tidak sama dengan manajemen. Kepemimpinan

merupakan kemapuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar

bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Manajemen mencakup kepemimpinan, tetapi

juga mencakup fungsi-fungsi lain seperti perencanaan, pengorganisasian dan

pengawasan.

Menurut Siagian, (2009 : 62). Mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan

seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal ini para bawahannya sedemikian

rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara

pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya. Jika defenisi itu disimak dengan cermat

akan terlihat paling sedikt tiga hal, yaitu :

a) Dari seorang yang menduduki jabatan pemimpin dituntut kemampuan tertentu

yang tidak dimiliki oleh sumber daya manusia lainnya dalam organisasi.

b) Kepengikutan sebagai elemen penting dalam menjalankan kepemimpinan,

c) Kemampuan mengubah ‘egosentrisme’ para bawahan menjadi organisasi-

sentrisme.

Yukl, (2009:3). Mendefensikan kepemimpinan secara luas sebagai proses-

proses mempengaruhi, yang mempengaruhi interprestasi mengenai peristiwa-peristiwa

bagi para pengkut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau organisasi,

pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai sasaran-sasaran

tersebut, motivasi dari para pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan

kerja sama dan team work, serta  perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang

yang berada diluar kelompok atau organisasi.

Menurut Hasibuan, (2014 : 42). Mengatakan istilah pemimpin adalah

terjemahan leader/head/ manager, yang juga disebut manajer / kepala / ketua, direktur
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/ preiden dan lain sebagainya, tegasnya setiap orang mempunyai bawahan. Pemimpin

adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya dalam mencapai tujuan.

Manajer adalah seseorang yang memcapai tujuannya melalui kegiatan-kegiatan orang

lain. Jadi pemimpin itu harus mempunyai bawahan, harus membagi pekerjaannya, dan

harus tetap bertanggung jawab terhadap pelkerjaan tersebut.

Selanjutnya Usman, (2013 : 312). Mengatakan mendefenisikan kepemimpinan

yakni mengandung makna mempengaruhi orang lain untuk berbuat seperti yang

pemimpin kehendaki. Jadi yang dimaksud dengan kepemimpinan ialah ilmu dan seni

mempengaruhi orang atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan untuk

mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan

Menurut Handoko, (2008 : 297). Mengatakan kepemimpinan efektif yang

harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

a) Kemampuan adalah kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas atau

pelaksanaan fungsi-fungsi dasar manajemen, terutama pengarahan dan

pengawasan pekerjaan orang lain.

b) Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan adalah mencakup pencarian

tanggung jawab dan keinginan sukses.

c) Kecerdasan adalah mencakup kebijakan, pemikiran kreatif dan daya piker.

d) Ketegasan adalah kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan

memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat.

e) Kepercayaan diri adalah pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan

untuk menghadapi masalah.
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f) Inisiatif adalah kemampuan untuk bertindak tidak tergantung, mengembangkan

serangkaian segiatan dan menemukan cara-cara baru atau inovasi.

Selanjutnya Fahmi, (2013 : 23). Mengatakan bahwa kepemimpinan tidak dapat

lepas dari nilai-nilai yang dimiliki oleh pemimpin seperti :

a) Teoritik yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan usaha mencari kebenaran

dan mencarai pembenaran secara rasional.

b) Ekonomis yaitu yang tertarik pada aspek-aspek kehidupan yang penuh

keindahan, menikmati setiap peristiwa untuk kepentingan sendiri.

c) Sosial adalah menaruh belas kasihan pada orang lain, simpati, tidak

mementingkan diri sendiri.

d) Politis adalah berorientasi pada kekuasaan dan melihat kompetensi sebagai

faktor yang sangat vital dalam kehidupannya.

e) Religious ialah selalu menghubungkan setiap aktivitas dengan kekuasaan sang

pencipta.

Menurut Fattah, (2006 : 99). Menjelaskan faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi Kepemimpinan adalah :

a) Keperibadian adalah pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin hal ini

mencakup nilai-nilai, latar belakang dan pengalamannya akan mempengaruhi

pilihan akan gaya.

b) Pengharapan dan perilaku atasan, sebagai contoh atasan yang secara jelas

memakai gaya yang berorientasi pada tugas, cendrung manajer mengunakan

gaya itu.

c) Karaktristik ialah harapan dan prilaku bawahan, mempengaruhi terhadap gaya

kepemimpinan manajer.
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d) Kebutuhan tugas, setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya

pemimpin.

e) Iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan.

2.3 Kepuasan Kerja

2.3.1 Pengertian Kepuasan Kerja

Menurut Nurmansyah, (2011 : 229). Mengatakan kepuasan kerja adalah

ukuran proses pembangunan manusia yang berkelanjutan dalam suatu organisasi.

Karna itu walau tak seorang pun manajer bisa berharap mampu membuat semua

karyawan bahagia dalam pekerjaan mereka, kepuasan kerja tetap perlu mendapat

perhatian.

Selanjutnya Sopiah, (2008 : 170). Mengatakan kepuasan kerja merupan suatu

tanggapan emosional seseorang terhadap situasi dan kondisi kerja, tanggapan

emosional bias berupa perasaan puan atau tidak puas. Kepuasan kerja dirasakan

karyawan setelah karyawan tersebut membandingakan antara apa yang dia harapkan

akan di peroleh dari hasil kerjanya dengan apa yang sebenarnya dia peroleh dari hasil

kerjanya.

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja

Menurut Sopiah, (2008 : 171). Mengemukan aspek-aspek kerja yang

mempengaruhi kepuasan kerja diantaranya promosi, keamanan kerja, gaji, prusahaan

dan manajemen, pengawasan, faktor-faktor intrinsik pekerjaan, kondisi kerja, aspek

sosial dalam pekerjaan, komunikasi dan rekan kerja.
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Menurut Fathoni, (2006 : 129). Mengatakan kepuasan kerja mempengaruhi

tingkat kedisiplinan karyawan, artinya jika kepuasan diperoleh dari pekerjaan, maka

kedisiplinan karyawan baik. Sebaliknya jika kepuasan kerja kurang tercapai, maka

kedisiplinan karyawan rendah. Kepuasan kerja karyawan banyak dipengaruhi sikap-

sikap pimpinan dalam kepemimpinannya.

Luthans, (2009 : 243). Mengatakan kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang

senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja

seseorang. Selanjutnya Luthans, (2009 : 244). Mengatkan Kepuasan kerja yang

berkaitan dengan pekerjaannya ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut :

a) Pekerjaan itu sendiri

Kepuasan pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama kepuasan.

Karakteristik pekerjaan dan kompleksitas pekerjaan menghubungkan antara

kepribadian dan kepuasan kerja.

b) Gaji

Upah dan gaji dikenal menjadi signifikan tetapi kompleks secara kognitif dan

merupakan faktor multidimensi dalam kepuasan kerja. Uang tidak hanya

membantu orang memperoleh kebutuhan dasar, tetapi juga alat untuk

memberikan kebutuhan kepuasan pada tingkat yang lebih tinggi.

c) Promosi

Kesempatan promosi sepertinya memiliki pengaruh yang berbeda pada

kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan promosi memiliki sejumlah bentuk yang

berbeda dan memiliki berbagai penghargaan.

d) Pengawasan
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Pengawasan merupakan sumber penting lain dari kepuasan kerja. Akan tetapi

untuk saat ini dapat dikatakan bahwa ada dua dimensi gaya pengawasan yang

mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama adalah berpusat pada karyawan,

diukur menurut tingkat dimana penyelia menggunakan ketertarikan personal

dan peduli kepada karyawan. Dimensi yang lain adalah partisipasi atau

pengaruh.

e) Kelompok kerja

Sifat alami dari kelompok atau tim kerja akan mempengaruhi kepuasan kerja.

Pada umumya rekan kerja atau anggota tim yang kooporatif merupakan

sumber kepuasan kerja yang paling sederhana pada karyawan secara individu.

f) Kondisi kerja

Kondisi kerja memiliki kecil pengaruhnya terhadap kepuasan kerja. Jika

kondisi kerja bagus (misalnya bersih, lingkungan menarik) individu akan lebih

mudah menyelesaikan pekerjaan mereka. Jika kondisi kerja buruk (misalnya

udara panas, lingkungan bising) individu akan lebih sulit menyelesaikan

pekerjaan.

Nurmansyah, (2011 : 240). Mengatkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan

kepuasan kerja diantaranya :

a) Faktor hubungan antara karyawan :

1) Hubungan antara manajer dengan karyawan.

2) Faktor fisik dan kondisi kerja.

3) Hubungan sosial diantaran karyawan.

4) Sugesti dari teman kerja.

5) Emosi dan situasi kerja.
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b) Faktor individu yang berhubungan dengan :

1) Sikap orang terhadap pekerjaan.

2) Umur orang sewaktu bekerja.

3) Jenis kelamin.

c) Faktor yang berhubungan dengan :

1) Keadaan keluarga karyawan.

2) Rekreasi.

3) Pendidikan.

2.4 Pengawasan

2.4.1 Pengertian Pengawasan

Menurut Handoko, (2008 : 359). Mengatakan pengawasan dapat didefenisikan

sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen

tercapai. Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan

standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanan, merancang system informasi

umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan

sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta

mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumberdaya

perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian

tujuan-tujuan perusahaan. Selanjutnya ada tiga tipe dasar pengawasan yaitu

pengawasan pendahuluan, pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan

kegiatan, dan pengawasan umpan balik.

Menurut Siagian, (2003 : 112). Mengatakan pengawasan adalah peruses

pengamatan peaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua
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pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah

ditentukan sebelumnya. Dari defenisi ini jelas terlihat bahwa terdapat hubungan yang

sangat erat antara perencanaan dengan pengawasan.

Menurut Fattah, (2006 : 103). Mengatakan pengawasan adalah menetapkan

standar pelaksanaan pekerjaan, pengukuran pelaksanaan dibandingkan dengan

standard an mengoreksi kesenjangan-kesenjangan maka proses pengawasan tidak akan

terlaksana tanpa informasi. Oleh karna itu system pengawasan harus dipandang

sebagai suatu system informasi, karena kecepatan dan ketepatan tindakan korekatif

sebagai hasil akhir proses pengawasan bergantung pada macanya informasi yang

diterima. Adapun prinsip dasar yang menjadi kunci dalam pengawasan adalah 1)

menentukan keseimbangan, 2) menerima perubahan-perubahan dalam lingkungan

sebagai umpan balik terhadap system, 3) memindahkan informasi lingkungan

eksternal ke dalam system, dan 4) melakukan tindakan korektifyang cepat tatkala

output beroksilasi diluar batas kesadaran.

Menurut Handoko, (2008 : 363). Mengatakan pengawasan biasanya terdiri

paling sedikit ada lima tahap diantaranya :

a) Tahap standar pelaksanaan adalah sebagai suatu pengukuran yang dapat

digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.

b) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sia-sia bila tidak disertai

berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata, dan menentukan

pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

c) Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai proses yang berulang-ulang

dan terus-menentus seperti pengamatan, laporan-laporan, baik lisan da tulisan,
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metoda-metoda otomatis, inspeksi, pengujian (test) atau dengan pengambilan

sampel.

d) Pembandingan pelaksanaan dengan standard an analisa adalah pembandingan

pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang

telah ditetapkan.

e) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah bila hasil analisa

menunjukan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil.

2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan

Menurut Handoko, (2008 : 366). Mengatakan ada berbagai faktor yang

membuat pengawasan semangkin diperlukan oleh setiap organisasi diantaranya :

a) Perubahan lingkunan organisasi adalah berbagai perubahan lingkungan

organisasi terjadi terus menerus dan tak dapat dihindari seperti munculnya

inovasi produk dan pesaing baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan

sebagainya.

b) Peningkatan kompleksi organisasi adalah semangkin besar organisasi

semangkin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati.

c) Kesalahan-kesalahan adalah bila para bawahan tidak pernah membuat

kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan pungsi pengawasan.

d) Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenag adalah bila manajer

mendelegasikan wewenag kepada bawahannya dan tanggung jawab atasan itu

sendiri tidak berkurang.

Selanjutnya menurut Fattah, (2006 : 106). Mengatakan bahwa pengawasan ini

dapat berfungsi antara lain :
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a) Pengawasan harus dikaitkan dengan tujuan, dan criteria yang dipergunakan

dalam system pendidikan, yaitu reveleksi, efektifitas, efisien dan produktivitas.

b) Sulit, tetapi standar yang masih dicapai dan harus ditentukan.

c) Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan irganisasi.

d) Banyaknya pengawasan harus dibatasi. Artinya jika pengawasan terhadap

karyawan terlampau sering, ada kecendrungan mereka kehilangan otonominya

dan dapat dipersepsi pengawasan itu sebagai pengekangan.

e) System pengawasan harus dikemudi tampa mengorbankan otonomi dan

kehormatan manajerial tetapi fleksibel, artinya system pengawasan

menunjukkan kapan dan di mana tindakan korektif harus diambil.

f) Pengawasan hendakanya mengacu pada tindakan perbaikan, artinya tidak

mengungkap penyimpangan dari standar, tetapi penyediaan alternative

perbaikan, menentukan tindakan perbaikan.

g) Pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur pemecahan masalah, yaitu

menentukan masalah, menentukan penyebab, membuat rancangan

penanggulangan, melakukan perbaikan, mengecek hasil perbaikan, mencegah

timbulnya masalah yang serupa.
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2.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya

sebagai berikut :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No Nama Tahun Judul Hasil Penelitian
1. Muslim

Alibar
2008 Faktor-faktor yang

Mempengaruhi
Disiplin Kerja
Karyawan pada
Biro
Kekaryawanan
Sekretariat
Jenderal
Departemen
Hukum dan Ham
RI

Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa Secara simultan 8 faktor yang
mempengaruhi disiplin kerja
berpengaruh secara signifikan, namun
secara parsial faktor yang
mempengaruhi disiplin kerja secara
signifikan adalah faktor tujuan dan
kemampuan, pengawasan melekat,
sanksi hukuman, dan ketegasan.
Faktor yang paling dominan
mempengaruhi disiplin kerja adalah
pengawasan melekat.

2. Rejeki
Pardede

2006 Analisis Faktor-
Faktor yang
Mempengaruhi
Disiplin Kerja
Kryawan Bagian
Personalia pada
PT. (Persero)
Pelabuhan
Indonesia I Medan

Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa variable independen yang
digunakan yaitu kompensasi, tingkat
pendidikan, dan pengalaman kerja
secara bersama-sama berpengaruh
positif tidak signifikan. Hasil ini juga
menunjukan bahwa faktor pendidikan
memiliki pengaruh yang paling
dominan mempengaruhi disiplin kerja
kartawan bagian personalia pada PT.
(Persero) Pelabuhan Indonesia I
Medan.

3. Pariyo 2008 Analisis Faktor-
Faktor Yang
Mempngaruhi
Disiplin Kerja
Pegawai Pada
Bagian Tata Usaha
SMA Negeri 1
Pangkalan Kerinci

Hasil penelitian menunjukan
rendahnya tingkat disiplin pada bagian
tata usaha disebabkan oleh mereka
tidak mendapatkan contoh yang baik
dari pimpinan mereka langsung, serta
sistem pengawasan dan supervisor
yang baik serta tidak adanya sanksi
yang tegas terhadap pergawai yang
melanggar peraturan.
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No Nama Tahun Judul Hasil Penelitian

4 Helman
Fachri

2008 Faktor-faktor yang
Mempengaruhi
Disiplin Kerja
Karyawan di RRI
Pontianak

Hasil penelitian ini bahwa faktor yang
mempengaruhi kedisiplinan kerja
karyawan di RRI Pontianak
menunjukkan percentage of variance
sebesar 71,424%. Hal ini berarti
bahwa ketiga faktor diantaranya :
(a) faktor 1, yaitu Tujuan dan
Kemampuan karyawan. Faktor ini
memiliki pengaruh paling dominan
terhadap kedisiplinan kerja pegawai di
RRI Pontianak, karena memiliki nilai
percentage of variance sebesar
37,257%.
(b) faktor 2, yaitu Teladan pimpinan.
Faktor ini berpengaruh terhadap
kedisiplinan kerja pegawai di RRI
Pontianak sebesar 19,354%
(percentage of variance).
(c) faktor 3, yaitu Balas Jasa dan
Kesejahteraan. Faktor ini juga
berpengaruh terhadap kedisiplinan
kerja pegawai di RRI Pontianak,
karena memiliki nilai percentage of
variance sebesar 14,814%.

2.6 Pandangan Islam Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin

Agama Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadits sebagai tuntunan dan

pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya mengatur dalam segi

ibadah saja melainkan juga mengatur umat dalam memberikan tuntutan dalam

masalah yang berkenaan dengan kerja.

Pada dasarnya kedisiplinan dalam bekerja juga harus diterapkan dalam bekerja.

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang

mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan yang

berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan
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yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Dalam ajaran Islam banyak ayat Al Qur’an dan

Hadist yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah

ditetapkan antara lain surat An Nisa ayat 59

ُسوَل َوأُْولِي األَْمِر ِمنُكمْ  یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوْا أَِطیُعوْا ّهللاَ َوأَِطیُعوْا الرَّ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya),

dan ulil amri di antara kamu”. (an-Nisaa:59)

Disiplin adalah kunci mencapai kinerja yang baik, sebab dalam disiplin akan

tumbuh sifat yang teguh dalam memegang prinsip, tekun dalam usaha maupun belajar,

pantang mundur dalam kebenaran, dan rela berkorban untuk kepentingan agama dan

jauh darisifat putus asa. Perlu kita sadari bahwa betapa pentingnya disiplindan betapa

besar pengaruh kedisiplinan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi,

bermasyarakat, berbangsa maupun kehidupan bernegara. Disiplin dalam penggunaan

waktu perlu diperhatikan dengan seksama. Waktu yang sudah berlalu tak mungkin

dapat kembali lagi.

Selanjutnya Ibrahim, (2013 : 127). Mengatkan fungsi kepemimpinan dalam

islam adalah fakta sosial yang tidak bisa dihindarikan untuk mengatur hubungan

antara individu yang terhubung dalam satu masyarakat. Munculnya seorang pemimpin

dalam satu masyarakat adalah keniscayaan, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah

dalam sabdanya : “Tidak dihalalkan bagi 3 orang yang berada diatas tanah dimuka

bumi ni, kecuali salah seorang dari mereka menjadi pemimpin.” Dalam hadis lain

diriwayatkan : “Ketika 3 orang keluar melakukan perjalanan, maka perintahkanlah

salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin.”
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Menurut Ibrahim, (2013 : 179). Mengatakan fungsi pengawasan dalam islam

dalah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap karyawan yang memiliki tanggung

jawab bisa melaksanakan kinerja sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan

sistem operasionel dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat diketahui kesalahan dan

penyimpangan yang terjadi.

2.7 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini, tentang Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Karyawan PT. Asuransi Jiwa Bersama

Bumi Putera 1912 Cabang Sukajadi Pekanbaru sebagai berikut :

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin
Kerja

Sumber : Hasibuan, (2012 : 201).

Menurut Hasibuan, (2001 :194) dalah Rasyidi, (2013). Faktor-faktor yang

dapat membentuk tingkat disiplin kerja karyawan diantaranya Tujuan dan

kemampuan, kepemimpinan, insentif (kepuasan kerja dan kesejahteraan), Keadilan,

Pengawasan (Waskat) dan, Sanksi hukum. Namun berdasarkan pra survey peneliti di

PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Sukajadi Pekanbaru, faktor-

Kepemimpinan
X1

Kepuasan Kerja
X2

Disiplin Kerja
Y

Pengawasan
X3
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faktor yang menentukan disiplin kerja dikelompokkan kepada kepemimpinan,

kepuasan kerja dan pengawasan dimana variabel tujuan dan kemampuan digabungkan

dengan kepemimpinan sedangkan variabel keadilan dan sanksi digabungkan dengan

pengawasan.

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diduga Disiplin Kerja Karyawan

PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Sukajadi Pekanbaru di

pengaruhi oleh Faktor-Faktor Kepemimpinan, Kepuasan Kerja dan Pengawasan.


