
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian Mochammad Ghozali (2009) dengan judul 

yang diteliti adalah: Pengaruh faktor kedisipinan kerja terhadap kinerja pegawai 

pada kantor pelayanan pajak pratama pasuruan. Teknik analisis yang digunakan 

yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda uji T, uji F. Hasil analisis 

diperoleh adanya pengaruh signifikan ketaatan pada peraturan terhadap kinerja 

pegawai. Arah pengaruh positif signifikan menunjukkan bahwa penegakan 

peraturan di lingkungan kerja kantor pelayanan pajak pratama pasuruan mampu 

berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja pegawai. 

Hasil penelitian Risa purnamasari (2010) dengan judul pengaruh 

pengawasan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Ezyioad cabang malang. 

Dengan hasil penelitian karyawan pada PT. Ezyioad malang menunjukkan 

tingkat pengawasan kerja karyawan adalah tinggi dengan demikian disiplin 

kerja karyawan juga tinggi hal ini di dukung dengan perhitungan rentang skala 

29 di peroleh skor rata-rata variabel terikat pengawasan kerja sebesar 116, 66 

dan perhitungan skor rata-rata variabel disiplin kerja sebesar 125,33. Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada obyek 

penelitian , letak, populasi, dan jumlah  sampel, variabel bebas, metode analisis. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel terikat 
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dan pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji t. Sedangkan untuk 

mengetahui pengaruh faktor kedisiplinan terhadap kinerja pegawai  mendorong 

peneliti untuk mengadakan penelitian lanjutan. Manfaat dari peneliti terdahulu 

adalah dapat memberikan gambaran tentang faktor kedisiplinan terhadap 

kinerja pegawai.  Dapat di lihat pada tabel 2.1 di bawah  ini, persamaan dan 

perbedaan peneliti terdahulu dan sekarang sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 
Judul dan peneliti Variabel Metode 

penelitian 
Hasil penelitian 

Mochammad Ghozali 

(2009) Pengaruh 
tingkat kedisipinan 

kerja terhadap kinerja 

pegawai pada kantor 

pelayanan pajak 
pratama pasuruan. 

variabel bebas (X) 

kedisiplinan kerja:  
- Presensi  

- Ketaatan pada 

peraturan  

- Penggunaan peralatan  
- Tanggung jawab kerja  

variabel terikat (Y) 

kinerja pegawai 

regresi linier 

berganda uji t, 
uji F 

adanya pengaruh 

signifikan ketaatan 
pada peraturan 

terhadap kinerja 

pegawai 

Risa purnamasari 

(2010)  

pengaruh pengawasan 

terhadap disiplin kerja 
karyawan pada PT. 

Ezyioad cabang 

malang. 

variabel bebas (X) 

- pengawasan 

variabel terikat (Y) 

- ketaatan pada peraturan 
- tanggung jawab pada 

pekerjaan 

- tingkat kehadiran 
 

rentang skala, 

regresi linier, uji 

validitas dan 

realibilitas 

tingkat pengawasan 

kerja karyawan 

adalah tinggi dengan 

demikian disiplin 
kerja karyawan juga 

tinggi 

 

Sumber: Mochammad Ghozali (2009) dan Risa Purnamasari (2010)  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Judul dan peneliti Variabel Metode 
penelitian 

Hasil penelitian 

Liswati (2012) 

pengaruh faktor 
kedisiplinan terhadap 

kinerja pegawai Dapur 

Kota  Malang 

variabel (X) 

kedisiplinan  
- ancaman 

- ketegasan  

- tujuan dan kemampuan 

- teladan pimpinan 
faktor kinerja (Y) 

- kuantitas 

- kualitas 
- ketepatan waktu 

rentang skala, 

regresi linier, uji 
validitas dan 

realibilitas 
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian kedisiplinan 

Disiplin berasal dari bahasa latin Discere yang berarti belajar. Dari kata ini 

timbul kata Disciplina yang berartipengajaranataupelatihan. Dan sekarang kata 

disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian. Pertama, 

disiplindiartikansebagaikepatuhanterhadap peratuaran atau tunduk pada 

pengawasan, dan pengendalian. Keduadisiplins ebagai latihan yang 

bertujuanmengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Kedisiplinan lebih 

tepat kalau di artikan sebagai suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai 

dengan peraturan dari perusahaan baik yang tertulis maupun tidak (Menurut Alex 

S. Nitisemito 1982).  Misalnya suatu peruahaan menetapkan aturan bahwa setiap 

karyawan tidak boleh meludah di sembarang tempat, maka bilamana sebagian 

besar karyawan tersebut taat, berarti salah satu kedisplinan dalam perusahaan 

tersebut sudah dapat di tegakkan. 

Tapi dalam kenyataannya peraturan suatu perusahaan tidak hanya melarang 

untuk meludah di sembarang tempat, tetapi masih banyak hal hal lain yang 



harusdi taati. Jadi di sni kedisiplinan dalam suatu perusahaan tersebut dapat di 

tegakkan bilamana sebagian besar peraturan peraturan di taati oleh sebagian besar 

para karyawan. perlu di sini tentang kata kata “sebagian besar” sebab dalam 

praktek sulit untuk mengusahakan sebagian dari peraturan peraturan di taati oleh 

sebagian besar karyawan maka sebenarnya kedisiplinan sudah dapat di tegakkan. 

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan di atas tampak bahwa disiplin 

pada dasarnya merupakan tindakan manajemen untuk mendorong agar para 

anggota organisasi dapat memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang 

berlaku dalam suatu organisasi.  Menurut pendapat lain kedisiplinan adalah 

kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semuaperaturan perusahaan dan 

norma norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara 

sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. 

Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang 

sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak. Hukuman 

diperlukan dalam meningkatkan kedisplinan dan mendidik karyawan supaya 

mentaati semua peraturan perusahaan. Pemberian hukuman harus adil dan tegas 

terhadap semua karyawan. Dengan keadilan dan ketegasan, sasaran pemberian 

hukuman akan tercapai. Peraturan tanpa di barengi pemberian hukuman yang 

tegas bagi pelanggarnya bukan menjadi alat pendidik bagi karyawan. 

Kedisplinan harus di tegakkan dalam suatu organisasi perusahaan. Tanpa 

dukungan disiplin karyawan yang baik sulit, perusahaan untuk mewujudkan 

tujuannya. Jadi ↓kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam 



mencapai tujuannya. Indikator-indikator apa saja yang mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan karyawan suatu perusahaan, berikut adalah indikator indikator 

kedisiplinan : Terdapat dua jenis disiplin dalam organisasi, yaitu :  

(1) disiplin preventif dan  

(2) disiplin korektif (Sondang P. Siagaan, 1996).  

Disiplin preventif adalah tindakan yang mendorong para karyawan untuk 

taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah 

ditetapkan. Artinya melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap, tindakan 

dan prilaku yang diinginkan dari setiap anggota organisasi, untuk mencegah 

jangan sampai para karyawan berperilaku negatif. Keberhasilan penerapan 

pendisiplinan karyawan (disiplin preventif) terletak pada disiplin pribadi para 

anggota organisasi. Dalam hal ini terdapat tiga hal yang perlu mendapat perhatian 

manajemen di dalam penerapan disiplin pribadi, yaitu : 

Triguno (2000) menyebutkan bahwa tujuan pokok dari pendisiplinan 

preventif adalah untuk mendorong karyawan agar memiliki disiplin pribadi yang 

tinggi, agar peran kepemimpinan tidak terlalu berat dengan pengawasan, yang 

dapat mematikan prakarsa, kreativitas serta partisipasi sumber daya manusia. 

1. Para anggota organisasi perlu didorong, agar mempunyai rasa memiliki 

organisasi, karena secara logika seseorang tidak akan merusak sesuatu yang 

menjadi miliknya. 

2. Para karyawan perlu diberi penjelasan tentang berbagai ketentuan yang wajib 

ditaati dan standar yang harus dipenuhi. Penjelasan dimaksudkan seyogyanya 



disertai oleh informasi yang lengkap mengenai latar belakang berbagai 

ketentuan yang bersifat normatif. 

3. Para karyawan didorong, menentukan sendiri cara-cara pendisiplinan diri 

dalam rangka ketentuan-ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh anggota 

organisasi. 

Disiplin korektif adalah upaya penerapan disiplin kepada karyawan yang 

nyata-nyata telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku 

atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan dan kepadanya dikenakan 

sanksi secara bertahap. Horald D. Garret. (1994) menyebutkan bahwa bila dalam 

instruksinya seorang karyawan dari unit kelompok kerja memiliki tugas yang 

sudah jelas dan sudah mendengarkan masalah yang perlu dilakukan dalam 

tugasnya, serta pimpinan sudah mencoba untuk membantu melakukan tugasnya 

secara baik, dan pimpinan memberikan kebijaksanaan kritikan dalam menjalankan 

tugasnya, namun seseorang karyawan tersebut masih tetap gagal untuk mencapai 

standar kriteria tata tertib, maka sekalipun agak enggan, maka perlu untuk 

memaksa dengan menggunakan tindakan korektif, sesuai aturan disiplin yang 

berlaku. 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kedisplinan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin menurut Hasibuan (1997 : 213) 

Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan 

suatu perusahaan. Diantaranya ialah : 

1. Tujuan dan kemampuan  



ikut mempengaruhi tingkat kedisplinan karyawa. Tujuan yang akan 

dicapai harus jelas dan di tetapkan secara ideal serta cukup menantang bai 

kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan (pekerjaan) yang di 

bebankan kepada karyawan harus sesuai denan kemampuan karyawan 

bersangkutan, agar diabekerja sungguh sungguh dan disiplin dalam 

mengerjakannya. 

2. Teladan pimpinan  

teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan 

karyawan karena pimpinan di jadikan teladan dan panutan oleh para 

bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik, 

jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatannya. Dengan teladan pimpinan 

yang baik, kedisplinan bawahan pun akan ikut baik. Jika teladan pimpinan 

kurang baik (kurang berdisiplin), para bawahan pun akan kurang displin. 

3. Balas jasa 

balas jasa (gaji dan kesenjangan) ikut mempengaruhi kedisiplinan 

karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan 

karywan terhadap perusahaan/pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin 

baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik. 

4. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena 

ego dan sifat manusiayang selalu merasa dirinya penting dan minta 

diperlakukan sama dengan manusia lainnya. 



5. Waskat 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling 

efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Dengan waskat 

berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, 

gairah kerja dan prestasi kerjabawahannya. Hal ini berarti atasan harus selalu 

ada/hadir di tempat kerja agar dapat mengawasi dan memberikan petunjuk 

jika ada bawahannya yang mengalai kesulitan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. 

6. Sanksi hukuman 

sanksi/ hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplina 

karyawan, denan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan 

semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar peraturan peraturan 

perusahaan, sikap dan perilaku indisipliner karyawan akan berkurang. 

7. Ketegasan 

Ketegasan pimpinan menegur dan menghukum setiap karyawan yang 

indisipliner akan mewujudkan kedisplinan yang baik pada perusahaan 

tersebut. 

8. Hubungan kemanusiaan. 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama karyawan 

ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Hubungan 

hubungan baik bersifat vertikal maupun horizontal yang terdiri dari direct 



single relationship, direct group relationship, dan cross relationship 

hendaknya harmonis. 

3. Pendekatan disiplin kerja 

Beberapa konsep mengenai pelaksanaan tindakan disipliner telah 

dikembangkan terdapat tiga konsep dalam pelaksanaan tindakan disipliner 

yaitu: 

a. Aturan tungku panas  

Suatu pendekatan untuk melaksanakan tindakan disiplier disebut sebagai 

aturan tungku panas (hot stove rule). Menurut pendekatan ini, tindakan 

disipliner haruslah memiliki konsekuensi yang analg dengan menyentuh 

sebuah tungku panas: 

1. Membakar dengan segera. Jika tindakan disipliner akan diambil, 

tindakan itu mestilah terjadi dengan segera sehingga individu 

memahami alasan tindakan tersebut. Dengan berlalunya waktu, orang 

memiliki tendensi meyakinkan mereka sendiri bahwa dirinya tidak 

salah yang cenderung sebagian menghapuskan efek-efek disipliner 

yang terdahulu. 

2. Memberi peringatan. Hal ini juga sangat penting untuk memberi 

peringatan sebelumnya bahwa hukuman akan mengikuuti perilaku 

yang tidak dapat di terima. Pada saat individu-individu bergerak 

semakin dekat dengan  suatu tungku panas, mereka di peringatkan oleh 

panasnya tungku tersebut bahwa merekan akan terbakar jika mereka 



menyentuhny, dan oleh karena itu jmempunyai kesempatan 

menghindari terbakar jika mereka memilih demikian. 

3. Memberikan hukuman yang konsisten. Tindakan disipliner haruslah 

juga konsisten dalam mana setiap orang yang melakukan tindakan 

yang sama akan di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti 

pada tungku panas yang setiap orang menyentuhnya dengan tingkat 

tekanan yang sama dan pada periode wqktu yang sama akan terbakar 

pada tingkat yang sama pula, disiplin yang konsisten berarti: Setiap 

karyawan yang terkena disiplin harus menerimanya/menjalaninya, 

setiap karyawan yang melalukan pelanggaran yang sama akan 

mendapat ganjaran disiplin yang sama dan disiplin diberlakukan dalam 

cara yang sepadan kepada segenap karyawan. 

4. Membakar tanpa membeda-bedakan. Tindakan disipliner haruslah 

tidak membeda-bedakan. Tungku panas membakar setiap orang yang 

menyentuhnya tanpa memilih milih. Penyelia menitikberatkan pada 

perilaku yang tidka memuaskan bukan pada karyawannya senagai 

pribadi yang buruk. Cara paling efektif mencapai tujuan ini adalah 

melakukan konseling korektif. Penyelia lebih menekankan bagaimana 

masalah disipin tersebut dapat dipecahkan. 

b. Tindakan disiplin progresif  

Tindakan disiplin progresisf dimaksudkan untuk memastikan bahwa 

dijatuhkan hukuman minimal yang tepat terhadap pelanggan. Tujuan 



ancangan ini adalah membentuk program disiplin yang berkembang mulai 

dari hukuman yang ringan hingga yang sangat keras. Disiplin progresif 

dirancang untuk memotivasi karyawan agar mengoreksi kekeliruannya 

secara sukarela. 

Gambar  2.1 

 

Pendekatan Disipliner Progresif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Henry Simamora (1997:757) 

 

Perilaku yang tidak tepat 

Apakah pelanggaran ini 

memerlukan lebih dari sekedar 

skors 

Tidak ada tindakan 

disipliner 

skors 

Apakah pelanggaran ini 

membutuhkan tinndakan disipliner  

terminasi 

Apakah pelanggaran ini 

membutuhkan lebih dari sekedar 

peringatan tertulis 

Peringatan lisan 

Peringatan tertulis 

Apakah pelanggaran ini 

membutuhkan lebih dari sekedar 

peringatan lisan  



Disipliner yang tepat, seperti yang diperagakan pada gambar 1. setelah 

manajer menentukan bahwa tindakan disipliner adalah tepat,. Manajer 

mengikuti prosedur yang sama bagi setiap pelanggaran dalam proses disipliner 

progresif.  

c.Tindakan disiplin positif 

Dalam banyak situasi hukuman tidaklah memotivasi karyawan mengubah 

suatu perilaku. Namun hukuman hanya mengajar seseorang agar takut atau 

membenci alokator hukuman yakni, penyelia. Penekanan pada hukuman ini dapat 

mendorong para karyawan untuk menipu penyelia mereka daripada mengoreksi 

tindakan-tindakannya. Tindakan disipliner positif dimaksudkan untuk menutupi 

kelamahan tadi yang mendorong para karyawan memantau perilaku-perilaku 

mereka sendiri dan memikul tanggung jawab atau konsekuensi- konsekuensi dari 

tindakan-tindakan mereka. Disiplin positif bertumpukan pada konsep bahwa para 

karyawan mesti memikul tanggung jawab atas tingkah laku pribadi mereka dan 

persyaratan-persyaratan pekerjaan. 

Persyaratan yang perlu bagi disiplin positif adalah pengkomunikasian 

persyaratan-persyaratan pekerjaan dan peraturan-peraturan kepada para 

karyawan. Setiap orang mesti mengetahui pada saat diangkat menjadi pegawai 

dan seterusnya, apa yang diharapkan oleh penyelia dan manajemen. Standar-

standar kinerja hendaklah wajar dapat dicapai dengan upaya yang masuk akal, 

dan konsisten dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Penyelia 



seyogyanya mengkomunikasikan jenis perilaku karyawan yang diharapkan 

daripada sekedar membeberkan daftar larangan yang berlimpah. 

Tindakan disiplin positif adalah serupa dengan disiplin progresif dalam 

hal bahwa tindakan ini juga menggunakan serentetan langkah yang akan 

meningkatkan urugensi dan kerasnya hukuman sampai ke langkah terakhir, yakni 

pemecatan. Sungguhpun begitu, disiplin positif mengenai hukuman yang 

digunakan dalam disiplin progresif dengan sesi-sesi konseling antara karyawan 

dan penyelia. Sesi-sesi ini dimaksudkan agar karyawan belajar dari kekeliruan-

kekeliruan silam dan memulai rencana untuk membuat suatu perubahan positif 

dalam perilakunya. Alih-alih tergantung pada ancaman-ancaman dan hukuman-

hukuman, penyelia memakai keahlian-keahlian konseling untuk memotivasi para 

karyawan supaya berubah. Alih-alih menimpakan kesalahan pada karyawan, 

penyelia menekankan pemecahan masalah kolaboratif.( Henry Simamora 1997) 

4.  Proses Tindakan displiner 

Proses tindakan disiplin adalah dinamik dan berkelanjutan. Karena 

tindakan-tindakan seseorang dapat mempengaruhi yang lainnya dalam kelompok 

karja, penerapan tindakan disipliner yang tepat membantu perkembangan 

perilaku-perilaku yang dapat diterima oleh anggota-anggota kelompok. 

Sebaliknya, pelaksanaan tindakan disiplin yang tidak dapat dibenarkan dan tidak 

dapat meemiliki efek yang merusak pada anggota-anggota kelompok lainnya. 

 

 



Gambar 2.2 

Proses Tindakan Disipliner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Henry Simamora (1997:754) 

 

Keterangan : 

Proses tindakan disipliner ditunjukkan pada gambar 2.2  lingkungan eksternal 

mempengaruhi setiap bidang manajemen sumber daya manusia, termasuk 

kebijakan dan tindakan disipliner. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

lingkungan eksternal seperti inovasi teknologis, dapat pula mengharuskan 

aturan-aturan baru.  

 

Tujuan-tujuan organisasi 

Menyusun peraturan-peraturan 

Membandingkan pelaksanaan dengan peraturan-peraturan 

Membandingkan tindakan disipliner yang tepat 

Mengamati pelaksanaannya 

Menyampaikan peraturan-peraturan pada para karyawan 



 

 

 

5. Pedoman tindakan disipliner 

Pedoman-pedoman yang dianjurkan untuk tindakan disipliner. Pelanggran-

pelanggaran yang membutuhkan pertama, suatu peringatan lisan, kedua suatu 

peringatan tertulis dan ketiga tereliminasi: 

a. Kelalaian dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

b. Ketidak hadiran kerja tanpa izin 

c. Terinfeksi dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Pelanggaran-pelanggaran yang membutuhkan suatu peringatan tertulis dan 

selanjutnya terminasi: 

a. Tidak berada di tempat kerja 

b. Kegagalan melapor kerj satu atau dua hari berturut-turut tanpa adanya 

pemberitahuan. 

c. Kecerobohan dalam pemakaian properti perusahaan 

Pelanggaran-pelanggaran yang langsung membutuhkan pemecatan: 

a. Pencurian di tempat kerja 

b. Perkelahian di tempat kerja 

c. Pemalsuan kartu jam hadir kerja 

d. Kegagalan melapor kerja tiga hari berturut-turut tanpa adanya 

pemberitahuan. 

6. Pengertian kinerja  



a. Pengertian Kinerja Karyawan 

Istilah kinerja atau performance, merupakan tolak ukur karyawan 

dalam melaksanakan seluruh tugas yang ditargetkan pada karyawan, sehingga 

upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja terhadap kinerja di suatu 

organisasi merupakan hal penting. Menurut Ruky dan mangkunegara 

(2009:19) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu bentuk usaha kegiatan 

atau program yang prakarsai dan di laksanakan oleh pimpinan organisasi atau 

perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan prestasi karyawan. 

Menurut Dessler (1992) kinerja merupakan prestasi kerja, yakni 

perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan standar yang 

ditetapkan. Dengan demikian kinerja menfokuskan pada hasil kerjanya. 

Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka kinerja 

sesungguhnya merupakan perilaku manusia di dalam suatu organisasi yang 

memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Simamora (1997), menyatakan bahwa kinerja (performance) 

sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan motivasi.  

b. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi, menurut Keith Davis (1995) dalam 

Soedarmayanti (2001) merumuskan : 

 Performance  = Ability + Motivation 

 Ability   = Knowledge + Skill 

 Motivation  = Attitude + Situation 



Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kinerja seseorang terkait 

dengan kemampuan (ability) dan motivasi (motivation). Kemampuan sendiri 

dipengaruhi oleh factor pendidikan (knowledge) dan keahlian (skill), 

sedangkan motivasi dipengaruhi oleh sikap (attitude) dan situasi (situation) 

yang kemudian menggerakkan seseorang tersebut menuju pencapaian tujuan. 

Kinerja berkaitan dengan proses pelaksanaan tugas seseorang sesuai 

dengan tanggung jawab yang dimilikinya. Kinerja ini meliputi prestasi kerja 

karyawan dalam menetapkan sasaran kerja, pencapaian sasaran kerja, cara 

kerja, dan sifat pribadi karyawan. Pengukuran kinerja ini menggunakan proksi 

empat dimensi menurut Minner (2001) yaitu kualitas, kuantitas, waktu dalam 

bekerja, dan kerjasama dengan teman sekerja. Mathis and Jackson (2001) 

merumuskan bahwa P = A x E x S , dimana P (kinerja) adalah hasil dari (A) 

ability/ kemampuan, dikalikan dengan (E) effort/usaha, dikalikan dengan (S) 

support/dukungan.  

c. Penilaian Kinerja Karyawan 

Wirawan (2009:69) menyatakan bahwa ada lima karakteristik yang 

 digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja karyawan secara individu:  

a. Kualitas 

Kualitas adalah tingkat dimana hasil aktivitas yang dilakukan mendekati 

sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan 

aktivitas ataupun memenuhi tujuan yang diharapkan suatu aktivitas. Hasil 



dari pekerjaan yang memiliki kualitas yang tinggi yang dapat diterima 

oleh atasan maupun rekan sekerja. 

 

b. Kuantitas 

Kuantitas adalah banyaknya jumlah atau hasil pekerjaan yang dapat 

diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Jumlah yang dihasilkan 

dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang 

diselesaikan. 

a. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu adalah tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu 

awal yang diinginkan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output 

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas yang lain. 

b. Kemandirian 

Kemandirian adalah tingkat dimana seseorang karyawan dapat melakukan 

fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan bimbingan dari pengawas atau 

meminta informasi pengawas guna menghindari hasil yang merugikan. 

Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara 

mengerjakannya.  Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan 

kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan 

kontribusi ekonomi (Armstrong dan Baron, 1998:15) 

Dengan pemahaman tentang manajemen kinerja di atas dapat di katakan 

bahwa pada hakikatnya manajemen kinerja adalah tentang bagaimana kinerja di 



kelola. Dasar untuk melaksanakan manajemen kinerja adalah perumusan tujuan, 

terdapatnya konsensus dan kerja sama, sifatnya berkelanjutan, terjadi komunikasi dua 

arah, dan terdapat umpan balik. Melaksanakan manajemen kinerja akan memberikan 

manfaat bagi organisasi, tim, dan individu. Manajemen kinerja mendukung tujuan 

menyeluruh organisasi dengan mengaitkan pekerjaan dari setiap pekerja dan manajer 

pada keseluruhan unit kerjanya. Pekerja memainkan peran kunci atas keberhasilan 

organisasi. Seberapa baik seseorang pemimpin mengelola kinerja bawahan akan 

secara langsung memengaruhi kinerja individu, unit kerja, dan seluruh organisasi. 

Apabila pekerja jelas memahami mengenai apa yang di harapkan dari 

mereka dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memberikan kontribusi 

pada organisasi secara efisien dan produktif, pemahaman akan tujuan, motivasi, dan 

harga dirinya akan meningkat (Costello, 1994:6) Dengan demikian manajemen 

kinerja merupakan kebutuhan mutlak bagi organisasi untuk mencapai tujuan dengan 

mengatur kerja sama secara harmonis dan terintegrasi antara pimpinan dan bawahan.  

Manajemen kinerja diawali dengan perumusan dan penetapan tujuan yang hendak 

dicapai. Tujuan organisasi dicapai melalui serangkaian kegiatan dengan mengerahkan 

semua sumber daya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Tujuan yang 

di harapkan tersebut merupakan titik awal dalam perencanaan kinerja organisasi. 

 

 

 

 



7. Klasifikasi Ukuran Kinerja 

Sebenarnya banyak faktor yang dapat dijadikan ukuran kinerja, namun 

ukuran kinerja harus relevan, signifikan dan komprehensif. Keluarga ukuran 

berkaitan dengan tipe ukuran yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Kuantitas  

Dinyatakan dalam bentuk jumlah output, atau persentase antara output aktual 

dengan output yang menjadi target. 

b. Kualitas 

Dinyatakan dalam bentuk pengawasan kualitas yang bervariasi di luar batas, 

jumlah keluhan yang masih dalam batas yang dapat dipertimbangkan untuk 

ditoleransi. 

c. Ketepatan waktu 

Dinyatakan dalam bentuk pencapaian batas waktu pengiriman, jumlah unit yang 

dapat diselesaikan secara tepat waktu. 

 

8. Hubungan Kedisiplinan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Kedisiplinan kerja mutlak ditempatkan dalam kehidupan sehari-hari dalam 

lingkunagn perusahaan. Kedisiplinan tersebut dapat berupa ancaman/ hukuman, 

ketegasan, tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan yang baik.serta hubungan antara 

unit kerja yang terkait. Keterkaitan antara kedisiplian kerja dengan kinerja pegawai 

menurut Kusnadi (2002:267). Bahwa yang merupakan karakteristik dari kinerja 

adalah disiplin. Kinerja yang baik harus dilaksanakan melalui disiplin yang tinggi dan 



kinerja yang baik pula secara emosional pegawai akan mendapatkan kenyamanan 

kepuasan dalam melaksanakan pekerjaannya. 

9. Kerangka Pikir Penelitian 

Gambar 2.3 

Kerangka pikir 

 

 

 

         

      Sumber: Wirawan (2009) 

Sumber: Alex Nitisemito (1982) 

Berdasarkan kerangka pikir penelitian maka dapat diketahui pengaruh 

faktor kedisiplinan kerja para karyawan yang meliputi ancaman, ketegasan, 

tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan dan kesejahteraan terhadap kinerja 

karyawan dalam hal ini yaitu mengenai kuantitas, kualitas dan waktu 

penyelesaian pekerjaan baik secara simultan maupun secara parsial. 

 

10. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pemecahan masalah, menurut 

Supranto (2001:124) hipotesis merupakan suatu proporsi atau anggapan yang 

Faktor-faktor kedisiplinan 

kerja (x): 

1. Ancaman (X1) 

2. Ketegasan (X2) 

3. Tujuan dan kemampuan 

(X3) 

4. Teladan pimpinan (X4) 

5. Kesejehteraan (X5)  

Kinerja (Y) 

1. Kuantitas  

2. Kualitas  

3. Ketepatan waktu  



mungkin benar, dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau 

pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian yang lebih lanjut atas dasar 

tersebut. Berdasarkan pada penelitian sementara, latar belakang penelitian, 

perumusan masalah pembatasan masalah, tujuan penelitian, serta landasan teori yang 

telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu Kedisiplinan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dapur Kota Coffe and Ressto 

Malang. 

 


