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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Penelitian Terdahulu

Berikut ini dicantumkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu, yang

dijadikan sebagai landasan empiris bagi peneliti, dalam bentuk tabel sebagai

berikut:

Tabel 2.1

Persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu

Judul Variabel Hasil Penelitian
Zesbendri SE dan
Dra. Anik Ariyanti,
M.M.
“Pengaruh Disiplin
Kerja Terhadap
Kinerja Pegawai
Pada Kantor Badan
Pusat Statistik
Kabupaten Bogor”

a. Variabel bebas (X): Kedisliplinsn kerja
Indikator:

1. Tujuan keamnusiaan    5. Sanksi hukum
2. Teladan pemimpin       6.  Ketegasan
3. Keadilan                       7. Hub kemanusiaan
4. Waskat 8. Balas jasa

b. Variabel terikat (Y): Kinerja

Analisis regresi
sederhana
dengan
menggunakan
uji F dan uji t

Amran (2009)
Judul
” Pengaruh Disiplin
Kerja Terhadap
Kinerja Pegawai
Pada Kantor
Departemen Sosial
Kabupaten
Gorontalo”

a.Variabel bebas (X): Kedisiplinan kinerja
1.   Tujuan keamnusiaan    5. Sanksi hukum
2.   Teladan pemimpin 6.  Ketegasan
3.   Keadilan                       7. Hub kemanusiaan
4.   Waskat                         8. Balas jasa
b.Variabel terikat (Y):
Kinerja Pegawai

1. Akurasi                        6. kompetensi
2. Prestasi                        7. Kerja sama
3. Administrasi                8. kreatifitas
4. Analitis                        9. Keputusan
5. Komunikasi                10. Negosiasi

Analisis regresi
sederhana
dengan
menggunakan
uji F dan uji t



14

Lanjutan

Dari data di atas dapat dijelaskan dari hasil pnelitian dari Zesbendri SE

dan Dra. Anik Ariyanti, M.M. Dengan judul “Pengaruh Disiplin Kerja

Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten

Bogor”. Adapun hasil penelitian adalah bahwa terjadi pengaruh disiplin kerja

terhadap kinerja yang diahasilkan pada kantor BPS kab Bogor, dengan nilai

koefisien determinasinya adalah 0,628, sehingga kinerja dipangaruhi oleh

disiplin kerja sebesar 0,628. Dan sisanya 0,318 dipengaruhi oleh faktor lain.

Menurut Amran (2009) dalam penelitiannya yang berjudul ” Pengaruh

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Departemen Sosial

Kabupaten Gorontalo”. Pada penelitian ini didapat nilai koefisien

determinasinya sebsar 0,515 hal ini berarti bahwa pengaruh yang ada terhadap

kinerja  pada kantor Departemen Sosial Kabupaten Gorontalo dijelaskan oleh

variabel disiplin kerja sebesar 0,515, dan sisanya sebesar 48.5% dipengaruhi

variabel lain.

.dari table diatas dapat diketahui perbeedaanya antara lain dari

Judul Variabel Hasil Penelitian
Peneliti sekarang
Judul
” Pengaruh
kedisiplin Kerja
Terhadap Kinerja
PNS  Pada Kantor
Dinas Sosial
Kabupaten Malang”

a. Variabel bebas (X): kedisiplinan Kerja
1. Disiplin diri
2. Disiplin kelompok
b. Variabel terikat (Y): Kinerja PNS
1. Kesetiaan                    5. Kejujuran
2. Krestasi kerja 6. Kerjasama
3.Tanggung jawab 7. Prakarsa
4. Ketaatan                     8. Kepemimpinan

Analisis regresi
sederhana
dengan
menggunakan
uji F dan uji t
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1 ke tiga penelitian itu sama – menggunakan alat analisis regresi linier

sederhana.

2. Pada variabel kedisiplinan peneliti menggunak teori yang berbeda. Pada

penelitian yang  dilakukan Amran  dan Zesbandi menggunakan teori

Hasibun (2007:194), sedangkan dalam penelitian sekarang variabel

kedisiplinan kerja merujuk pada teori Soeprihanto (1998;234)

3. Dalam penelitian Amran variabel kinerja merujuk pada teori Anwar Prabu

(2005:29), sedangkan dalam penelitian sekarang merujuk pada teori

Hasibun Malayu SP (2009).

4. Dari ke tiga penelitian diatas menggunakan metode penelitian deskriptif,

dimana data di dapat dari hasil wawancara dan kuesioner.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Disiplin

Secara  etimologis    disiplin  berasal  dari  bahasa  inggris “

diciple  “ yang berarti pengikut atau penganut pengajaran, latihan dan

sebagainya. Sinungan (2005:145). 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 ditetapkanya.
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Dalam buku Badan Kepegawaian Negara yang dituliskan pada

Peratuaran Kepala Badan Kepegawaian Negara menjelaskan bahwa “

Disiplin adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam perundang –

undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau

dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin”.

Siagian dalam Hasibuan (2003) menyatakan bahwa disiplin kerja

adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku

seseorang, kelompok masyarakat berupa ketaatan (obedience) terhadap

peraturan, norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Gie dalam

Hasibuan (2003) disiplin diartikan sebagai suatu keadaan tertib di mana

orang-orang tergabung dalam organisasi tunduk pada peraturan yang telah

ditetapkan dengan senang hati orang/sekelompok orang. Kedisiplinan

adalah kesadaran dan ketaatan seseorang terhadap peraturan

perusahaan/lembaga dan norma sosial yang berlaku. Dari beberapa

pendapat itu dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah sikap ketaatan

dan kesetiaan seseorang/sekelompok orang terhadap peraturan tertulis atau

tidak tertulis yang tercermin dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan

pada suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Prijodarminto,  (1993:16)    berpendapat  “Disipin  terbagi  pada

tiga  aspek  yaitu  sikap  mental,  pemahaman  dan  sikap  kelakuan”
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diuraikan sebagai berikut:

1. Sikap mental (mental attitude), yang merupakan sikap taat dan  tertib

sebagai  hasil  atau  pengembangan  dari  latihan, pengendalian pikiran

dan pengendalian watak;

2. Pemahaman  yang  baik  mengenai  sistim  aturan  perilaku, norma,

kriteria,  dan  standar  yang  sedemikian  rupa, sehingga  pemahaman

tersebut  menumbuhkan  pengertian yang  mendalam  atau  kesadaran,

bahwa  ketatan  akan aturan, norma,  kriteria, dan standar tadi

merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan (sukses)

3. Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesanggupan hati,

untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib.

Menurut Davis dan Newtsone disiplin mempunyai 3 sifat yakni :

1. Preventif, artinya tindakan tersebut mempunyai tujuan pokok yaitu

mendorong sumber daya manusia agar memiliki disiplin yang tinggi.

2. Korektif , artinya tindakan dilakukan setelah terjadi pelanggaran

yang tinggi.

3. Progesif , artinya tindakan disiplin berupa hukuman berat dengan

maksud untuk memperbaiki sebelum hukuman lebih berat dijatuhkan.

Hal tersebut merupakan tindakan – tindakan didalam upaya untuk

mencapai tujuan organisasi yaitu mencapai kualitas atau keberhasilan

organisasi. ( Triguno ,2000 : 59 )
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Menurut Saydam ( 1996 : 286-287 ) menjelaskan bentuk disipiln kerja

yang baik yang tergambar pada suasana :

1. Tingginya rasa kepedulian pegawai terhadap pencapaian tujuan

perusahaan.

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

melakukan pekerjaan.

3. Besarnya rasa tanggungjawab para pegawai untuk melaksanakan tugas

dengan sebaik – baiknya.

4. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi

dikalangan pegawai.

5. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas para pegawai.

Sementara itu kelemahan disiplin kerja pegawai terlihat pada

suasana kerja sebagai berikut :

1. Tingginya angka absensi pegawai.

2. Sering terlambatnya pegawai untuk masuk kantor atau pulang lebih

cepat dari jam yang sudah ditentukan.

3. Menurunnya semangat dan gairah kerja.

4. Berkembangnya rasa tidak puas, saling curiga dan saling melempar

tanggungjawab.

5. Penyelesaian pekerjaan yang lambat karena pegawai lebih senang

mengombrol daripada kerja.
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6. Tidak terlaksananya supervisi dan waskat yang baik.

7. Sering terjadinya konflik antar pegawai dan pimpinan perusahaan.

Adapun disiplin kerja dipengaruhi oleh faktor yang sekaligus

sebagai indikator dari disiplin kerja oleh Soejono (2000), yaitu:

1. Ketepatan waktu, para pegawai datang ke kantor tepat waktu, tertib

dan teratur, dengan begitu dapat dikatakan disiplin kerja baik.

2. Menggunakan peralatan kantor dengan baik, sikap hati-hati dalam

menggunakan peralatan kantor, dapat menunjukkan bahwa seseorang

memiliki disiplin kerja yang baik, sehingga peralatan kantor dapat

terhindar dari kerusakan.

3. Tanggung jawab yang tinggi, pegawai yang senantiasa menyelesaikan

tugas yang dibebankan kepadanya sesuai dengan prosedur dan

bertanggung jawab atas hasil kerja, dapat pula dikatakan memiliki

disiplin kerja yang baik.

4. Ketaatan terhadap aturan kantor.

5. Pegawai memakai seragam kantor, menggunakan kartu tanda pengenal

identitas, membuat ijin bila tidak masuk kantor, juga merupakan

cerminan dari disiplin yang tinggi.

Begitu pula Wursanto ( 1985 : 135 ), menyatakan bahwa “ kinerja

yang tinggi dan disiplin yang tinggi akan diperoleh apabila para pegawai



20

terpenuhi kebutuhannya”. Pada hakekatnya disiplin terdiri dari beberapa

unsur yaitu :

1. Pengetahuan tentang pekerjaan yang harus dilakukan.

2. Kesadaran bahwa disamping individu adalah sebagai orang yang

dipercaya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga

mempunyai rasa tanggungjawab.

3. Ketaatan dan kepatuhan terhadap segala peraturan dan ketentuan –

ketentuan yang berlaku.

4. Ketertiban dalam melaksanakan apa yang harus dikerjakannya

sehingga dapat dihindari penyimpangan – penyimpangan yang

mungkin terjadi.

5. Inisiatif dalam menyajikan apa yang harus dikerjakan sehingga

dihindari penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi.

6. Inisiatif yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas – tugasnya ,

sehingga tidak melakukan seperti halnya melakukan pola kerja hanya

itu itu saja.

7. Rasa senang hati, tidak terpaksa dan dipaksa.

8. Dilaksanakannya sanksi dengan sungguh – sungguh.

Dalam sebuah organisasi, diperlukan sebuah pembinaan bagi

pegawai untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  terhadap

ketentuan yang  telah  ditetapkan.  Dan  seorang  pimpinan  memerlukan
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alat  untuk melakukan komunikasi dengan para karyawanya mengenai

tingkah laku para pegawai dan bagaimana memperbaiki perilaku para

pegawai dan bagaimana memperbaiki  perilaku  para  pegawai  menjadi

lebih  baik  lagi.  Dan  disiplin kerja  yang  diterapkan  merupakan  alat

komunikasi  pimpinan  seperti dikemukakan oleh Rivai (2004:44) yang

menyebutkan bahwa “ Disiplin  kerja  adalah  suatu  alat  yang  digunakan

para manajer untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya

untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  kesediaan seseorang mentaati

semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku “

Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  dari  Nawawi

(1998:104),menyatakan  bahwa“  Disiplin  adalah  sebagai  usaha

mencegah  terjadinya pelanggaran-pelanggaran  terhadap  ketentuan  yang

telah  disetujui  bersama dalam melaksanakan  kegiatan agar pembinaan

hukuman pada seseorang atau kelompok orang dapat dihindari “.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik indikator disiplin kerja

sebagai berikut:

1. Disiplin kerja tidak semata-mata patuh dan taat terhadap

pengunaanjam kerja saja, misalnya datang dan pulang sesuai dengan

jadwal, tidak mangkir jikabekerja, dan tidak mencuri-curi waktu.

2. Upaya dalam mentaati peraturan tidakdidasarkan adanya perasaan

takut, atau terpaksa.



22

3. Komitmen dan loyal pada organiasi yaitu tercermin dari bagaimana

sikap dalam bekerja. Apakah karyawan serius atau tidak, loyak atau

tidak, sebaliknya,perilaku yang sering menunjukkan ketidakdisiplinan

atau melanggar peraturan terlihat dari tingkat absensi yang tinggi,

penyalahgunaan waktu istirahat dan makan siang, meninggalkan

pekerjaan tanpa ijin, membangkang, tidak jujur, berjudi, berkelahi,

berpura-pura sakit dan pelanggaran yang lain.

Pengertian disiplin menurut ketentuan umum yang tertulis pada

buku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 53 tahun 2010. Dalam

pasal 1 dijelaskan disiplin pegawai negeri adalah “kesanggupan pegawai

negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan

kedinasan yang apabila dilanggar dijatuhi hukuman disiplin”

2. Macam-macam Disiplin Kerja

Ada dua macam disiplin kerja yaitu disiplin diri (self-dicipline) dan

disiplin kelompok.

a. Disiplin diri

Disiplin diri menurut Jasin (1989) merupakan disiplin yang

dikembangkan atau dikontrol oleh diri sendiri. Hal ini merupakan

manifestasi atau aktualisasi dari tanggungjawab pribadi, yang berarti

mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada di luar dirinya. Melalui
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disiplin diri, karyawan-karyawan merasa bertanggungjawab dan dapat

mengatur diri sendiri untuk kepentingan organisasi. Disiplin diri

merupakan hasil proses belajar (sosialisasi) dari keluarga dan

masyarakat. Penanaman nilai-nilai yang menjunjung disiplin, baik

yang ditanamkan oleh orang tua, guru atau pun masyarakat;

merupakan bekal positif bagi tumbuh dan berkembangnya disiplin diri.

Penanaman nilai-nilai disiplin dapat berkembang apabila di

dukung oleh situasi lingkungan yang kondusif yaitu situasi yang

diwarnai perlakuan yang konsisten dari orang tua, guru atau pimpinan.

Selain itu, orang tua, guru, dan pimpinan yang berdisiplin tinggi

merupakan model peran yang efektif bagi berkembangnyadisiplin diri.

Disiplin diri sangat besar perannya dalam mencapai tujuan

organisasi. Melalui disiplin diri seorang karyawan selain menghargai

dirinya sendiri juga menghargai orang lain. Misalnya jika karyawan

mengerjakan tugas  dan wewenang tanpa pengawasan atasan, pada

dasarnya karyawan telah sadar melaksanakan tanggungjawab yang

telah dipikulnya. Hal itu berarti karyawan sanggup melaksanakan

tugasnya. Pada dasarnya ia menghargai potensi dan kemampuannya.

Di sisi lain, bagi rekan sejawat, dengan diterapkannya disiplin diri,

akan memperlancar kegiatan yang bersifat kelompok. Apalagi jika

tugas kelompok tersebut terkait dalam dimensi waktu; suatu proses
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kerja yang dipengaruhi urutan waktu pengerjaannya. Ketidakdisiplinan

dalam satu bidang kerja, akan menghambat bidang kerja lain.

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa manfaat yang dapat

dipetik jika karyawan mempunyai disiplin diri yaitu

1. Disiplin diri adalah disiplin yang diharapkan oleh organisasi. Jika

harapan organisasi terpenuhi karyawan akan mendapat reward

(penghargaan) dari organisasi, apakah itu dalam bentuk prestasi

atau kompetisi lainnya.

2. Melalui disiplin diri merupkan bentuk penghargaan terhadap orang

lain. Jika orang lain merasa dihargai, akan tumbuh penghargaan

serupa dari orang lain pada diriya. Hal ini semakin memperkukuh

kepercayaan diri.

3. Penghargaan terhadap kemampuan diri. Hal ini didasarkan atas

pandangan bahwa jika karyawan mampu melaksanakan tugas,

pada dasarnya ia mapu mengaktualisasikan kemampuan dirinya.

Hal itu berarti ia memberikan pengahargaan pada potensi dan

kemampuan yang melekat pada dirinya.

b. Disiplin kelompok

Kegiatan organisasi bukanlah kegiatan yang bersifat individual

semata. Selain disiplin diri masih diperlukan disiplin kelompok. Hal

ini didasarkan atas pandangan bahwa di dalam kelompok kerja



25

terdapat standar ukuran prestasi yang telah ditentukan, Artinya,

kelompok akan menghasilkan pekerjaan yang optimal jika masing-

masing anggota kelompok dapat memberikan andil yang sesuai

dengan hak dan tanggungjawabnya. Adakalanya disiplin kelompok

memberikan andil terhadap pembentukan disiplin diri. Kaitan antara

disiplin diri dengan disiplin kelompok terdapat pada teori Jasin (1989)

seperti dua sisi dari satu mata uang. Keduanya saling melengkapi dan

menunjang atau bersifat komplementer. Disiplin diri tidak dapat

dikembangkan secara optimal tanpa adanya dukungan kelompok yang

berjalan dengan baik, sehingga dua variabel itu sangat berhububngan.

3. Faktor faktor Disiplin

Disiplin kerja merupakan suatu sikap dan perilaku. Pembentukan

perilaku jika dilihat dari formula Kurt Lewin adalah interaksi anatar faktor

kepribadian dan faktor lingkungan (situasional).

a. Faktor Kepribadian

Faktor yang penting dalam kepribadian sesorang adalah nilai

yang dianut. Nilai yang menjunjung disiplin diajarkan atau

ditanamkan oleh orang tua, guru, dan mayarakat yang nantinya akan

dijadikan acuan bagi penerapan disiplin di tempat kerja. Sistema nilai

akan terlihat dari sikap seseorang dan dari sikap itu diharapkan

tercermin terhadap perilaku.
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Perubahan sikap ke dalam perilaku terdapat tiga tingkatan menurut

Kelman (Brigham, 1994)

1. Disiplin karena kepatuhan, kepatuhan terhadap aturan yang

didasarkan atas dasr perasaan takut

2. Disiplin karena identifikasi, kepatuhan atas dasar kekaguman atau

penghargaan terhadap pimpinan.

3. Disiplin karena internalisasi, kepatuhan ini didasarkan atas sistem

nilai pribadi yang menjunjung tingi nilai-nilai kedisiplinan.

b. Faktor lingkungan

Disiplinkerja dalam suatu perusahaan atau kantor tidak

mungkin terbentuk begitu saja tetap merupakan suatu proses

penbelajaran secara terus-menerus. Suatu proses pembalajaran dapat

berjalan efektif jika pemimpin yang merupakan penguasa tertinggi di

sebuah perusahaan mampu memperhatikan prinsip konsisten, adil dan

terbuka. Dari sini dapat diartikan pimpinan berpengaruh terhadap

kondisi kedisiplinan di lingkungan perusahaa, jika pemimpin dapat

membuat lingkungan internal perusahaan dalam hal ini para pegawai

menjadi disiplin maka secara otomatis kedisiplinan kerja dapat

tercapai dan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

Lebih jauh dijelaskan masing-masing faktor kedisiplinan kerja

diantaranya kehadiran meliputi tingkat kehadiran dan apakah pegawai
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melakukan presensi sesuai dengan ketentuan perusahaan. Aspek

ketaatan peraturan perusahaan meliputi bekerja sesuai dengan

peraturan perusahaan. Aspek penggunaan peralatan perusahaan kerja

meliputi penggunaan terhadap kegunaan peralatan kerja dan

memperbaiki peralatan kerja. Sedangkan yang terakhir aspek tanggung

jawab meliputi kesungguhan pegawai dalam  mengerjakan tugas

sesuai dengan ketentuan perusahaan.

4. Pengertian Kinerja

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau

tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer

sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu

jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya

kinerja telah merosot sehingga perusahaan atau instansi menghadapi krisis

yang serius. Kesan – kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat

dan mengabaikan tanda – tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.

Mathis and Jackson (2000:381) mengemukakan bahwa kinerja adalah

hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu

organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu

tertentu. Beberapa faktor yang menjadi indikator dari kinerja adalah

sebagai berikut :

1. Kuantitas pekerjaan
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Yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh seorang karyawan dalam

kurun waktu tertentu berdasarkan standar kerja yang ditetapkan

perusahaan.

2. Kualitas pekerjaan

Yaitu kualitas hasil dari pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan

dalam waktu tertentu berdasarkan standar kerja perusahaan.

3. Ketepatan waktu

Yaitu ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yang menjadi

tanggung jawab seseorang karyawan dan pencapaian target

berdasarkan standar kerja waktu perusahaan.

4. Kerjasama

Kerjasama dengan rekan kerja yaitu kemampuan karyawan dalam

bekerjasamadengan rekan kerja dalam rangka memberikan pelayanan

kepada masyarakat serta adanya pembagian tugas dalam setiap

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan job description masing-masing

karyawan.

Secara tradisional, orang bekerja berdasarkan uraian tugas yang

memuat tugas dan tanggung jawab kerja. Namun standar-standar kinerja

harus menekankan hasil kerja bukan tugas. Jadi, seperangkat standar-

standa kinerja harus menekankan hasi-hasil yang sebaiknya ada dan

terjadi dalam penyelesaian masalah pekerjaan agardapat memuaskan.
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Penyusunan standar kinerja yang bersumber pada uraian jabatan

akan memberikan peluang kepada pengawas dan karyawan untuk

membuat sebuah uraian dinamis untuk melakukan pekerjaannya. Karena

itu uraian tugas dapat berfungsi berfungsi sebagai sebuah pernyataan

tentang tujuan-tujuan umum yang harus dicapai bawahan dalam

mendukung sasaran-sasaran organisasi.

Standar kinerja yang dibuat dari uraian jabatan dapat dipakai untuk

mengaitkan definisi jabatan dan dapat digunakan untuk mengaitkan

definisi jjabatan statis ke jabatan dinamis, dan juga sebagai pedoman bagi

setiap individu untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan uraian

jabatan.

Menuut Alewine yang diikuti Cikmat (1992:247), standar kinerja

dianggap memuaskan bila:

a. Pernyataan menunjukan beberapa bidang pokok tanggung jawab

karyawan

b. Memuat bagaimana suatu kegiatan keja akan dilakukan.

c. Dan mengarahkan perhatiannya kepada mekanisme kuantitatif

bagaimana hasil-hasil kinerjanya akan diukur.

Standar kinerja ini sangat diperlukan bagi bidang pekerjaan reguler

yang mengarah pada aktivitas-aktivitas yang menjadi bagian utama dari

tanggung jawab karyawan dan dapat memaksimalkan hasil yang dapat
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diperoleh perusahaan. Dengan adanya standart kinerja karyawan dapat

mengetahui bagaimana kinerjanya.

Robbins ( 1996 : 218 ) tingkat kinerja pegawai sangat tergantung

kedua faktor yaitu kemampuan pegawai itu sendiri, seperti tingkat

pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dimana dengan tingkat

kemampuan yang semakin tinggi akan mempunyai kinerja semakin tinggi

pula. Faktor lain adalah motivasi kerja pegawai yaitu dorongan dari

dalam pegawai untuk melakukan suatu pekerjaan. Dengan motivasi kerja

yang tinggi akan mempunyai kinerja tinggi dan sebaliknya. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa kedua faktor yaitu motivasi dan kemampuan

mempunyai hubungan yang positif.

Simamora mengungkapkan kemampuan dan keahlian serta latar

belakang sebagai faktor individual masing – masing pegawai. Semakin

kompeten kemampuan dan keahlian serta latar belakang yang dimiliki

masing – masing pegawai akan mempengaruhi pencapaian hasil kinerja.

Begitu juga penghargaan sebagai faktor organisasi yang akan mendorong

pegawai untuk mencapai kepuasan kerja, sehingga dengan kepuasan

kerja semakin bagus kinerja yang dihasilkan.

Wirawan (2009) mengemukakan konsep kinerja merupakan

singkatan dari kinetika energi kinerja yang padanannya dalam bahasa

inggris adalah performance atau dalam bahas Indonesia sering disebut
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performa kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau

indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu

tertetu.. kinerja pegawai merupakan hasil dari beberapa faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi kinerja itu sendiri. Faktor-faktor tersebut

antara lain :

1. Faktor internal pegawai, yaitu faktor-faktor dari dalam pegawai yang

merupakan faktor bawaan dari lahir dan factor yang diperoleh ketika

pegawai itu berkembang, misalnya pengetahuan, keterampilan, etos

kerja, pengalaman kerja, dan motivasi kerja.

2. Faktor-faktor lingkungan internal organisasi. Dalam melaksanakan

tugasnya, pegawai memerlukan dukungan organisasi dari tempat

kerjanya. Dukungan tersebut sangat mempengaruhi tinggi rendahnya

kinerja pegawai misalnya penggunaan tekhnologi.

3. Faktor-faktor lingkungan eksternal organisasi. Faktor-faktor

lingkungan eksternal adalah keadaan, kejadian, atau situasi yang terjadi

di lingkungan eksternal organisasi yang mempengaruhi kinerja pegawai

mislanya krisis ekonomi dan keunangan yang dapat menaikkan inflasi,

menurunkan nilia upah dan gaji pegawai, dan selanjutnya menurunkan

daya beli pegawai. karena jika inflasi tidak diikuti kenaikan upah atau

gaji pegawai yang sesuai dengan tibkat inflasi, maka kinerja pegawai

akan mengalami penurunan.
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5. Kriteria Kinerja Yang Baik

kusandi (2002:267) berpendapat kinerja yang baik seharusnya

mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Rasional

kinerja yang baik seharusnya diterima oleh akal sehat.

2. Konsisten

kinerja yang baik seharusnya sejalan dengan nilai – nilai yang ada

dalam organisasi dan departemen dan tujuan organisasi.

3. Tepat

kinerja yang baik seharusnya sedapat sasaran seprti apa yang telah

ditargetkan.

4. Efisien

kinerja yang baik seharusnya sedapat mungkin melalui pengorbanan

dana yang minim dengan hasil yang memuaskan.

5. Terarah

kinerja yang baik seharusnya tertuju pada visi misi dan tujuan suatu

organisasi.

6. Disiplin

kinerja yang baik seharusnya melalui tahapan disiplin yang tinggi.

7. Sistematis

kinerja yang baik seharusnya secara sistematik dan tidak acak.
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8. Dapat dicapai

kinerja yang baik seharusnya dapat diarahkan mencapai target atau

tujuan yang telah ditetapkan.

9. Terikat dengan waktu

kinerja yang baik seharusnya dikaitkan dengan waktu yang ada atau

waktu yang telah ditentukan.

10. Berorientasi pada kerjasama kelompok

kinerja yang baik seharusnya diarahkan pada kerjasama kelompok .

6. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja karyawan telah dilakukan oleh berbagai

organisasi sejak berabad-abad. Meskipun sistem penilaian kinerja telah

diperdebatkan oleh masyarakat luas, namun secara keseluruhan bisa

dilihat bahwa penilaian kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari kehidupan organisasi. Longenecker dan Fink (1999) mengutip

beberapa alasan bahwa penilaian kinerja formal dalam organisasi

diperlukan secara benar untuk proses kenaikan gaji, promosi, penurunan

pangkat (Islam, 2005).

Disisi lain penilaian kinerja merupakan sebagian penting dari

budaya organisasi dan diperlukan untuk menilai kemajuan menuju tujuan

organisasi (Daley, 1993 dan Farr, 1983). Selain itu definisi yang lain

bahwa penilaian prestasi kerja merupakan prosedur yang formal
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dilakukan di dalam organisasi untuk mengevaluasi Karyawan dan

sumbangan serta kepentingan bagi Karyawan (Yoder, 1981. ; Rafikul

Islam, 2005). Karena penilaian kinerja merupakan hal yang sangat

penting maka harus hati-hati dalam menerapkan penilaian kinerja. Sistem

penilaian kinerja yang tidak efektif akan membawa banyak masalah

termasuk rendah moral, penurunan produktivitas karyawan, yang

mengurangi antusiasme karyawan dan dukungan untuk organisasi

(Somerick, 1993; Islam, 2005).

Berdasarkan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil) yang ada pada pegawai negeri sipil yang

menggunakan teori Hasibuan dalam Wirawan (2009:141) Unsur-unsur

yang dinilai antara lain :

1. Kesetiaan, yaitu kesetiaan, ketaatan. Dan pengabdian Pancasila,

UUD 1945, Negara, dan pemerintah Republik Indonesia.

2. Prestasi kerja, adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai

negeri sipil dalam melaksanakan tugas yan dibebankan kepadanya.

3. Tanggung jawab, adalah kesanggupan seorang pegawai nnegeri sipil

menyelesaikan yang diserahkan kepadanya.

4. Ketaatan, adalah kesanggupan seorang pegawai negeri sipil untuk

menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan

kedinasan yang berlaku, menaati perintah kedinasan yang diberikan
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oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak

melanggar larangan yang ditentukan.

5. Kejujuran, yaitu ketulusan hati seorang pegawai negeri sipil dalam

melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan

wewenang yang diberikan kepadanya.

6. Kerjasama, adalah kemampuan seorang pegawai negei sipil untuk

bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas

yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna tang

sebesar-besarnya.

7. Prakarsa, adalah kemampuan seorang pegawai negei sipil untuk

mengambil keputusan, langkah-langkah, atau melaksanakan suatu

tindakan yangt diperlukan dalam melakasanakan tugas pokok tanpa

menunggu perintah.

8. Kepemimpinan, adalah kemampuan seorang pegawai negei sipil

untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara

maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.

7. Hubungan Disiplin Kerja dengan Kinerja Pegawai

Jika disiplin kerja pegawai tinggi, maka organisasi akan

mendapatkan banyak keuntungan dan artinya jika disiplin kerja menurun,

maka organisasi akan mendapat banyak kerugian. Hal ini berdampak pada



36

pelayanan terhadap publik dan juga berdampak pada nama baik

organisasi.

Kedisiplinan adalah salah satu faktor yang penting dalam suatu

organisasi. Dikatakan sebagai faktor yang penting karena disiplin akan

mempengaruhi kinerja pegawai dalam organisasi. Semakin tinggi disiplin

pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai. Disiplin adalah

merupakan cerminan besarnya tanggungjawab seseorang dalam

melakukan tugas – tugas yang diberikan kepadanya yang mendorong

gairah dan semangat kerja seseorang. Pada umumnya disiplin yang baik

apabila pegawai dating ke kantor ataupun perusahaan dengan teratur dan

tepat waktu. Mereka berpakaian serba baik pada tempat bekerjanya.

Mereka menggunakan bahan – bahan dan perlengkapan dengan hati –

hati. Mereka menghasilkan jumlah dan kualitas pekerjaan yang

memuaskan dan mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan

dan menyelesaikan dengan sangat baik ( Hasibuan ,2000 : 190 ).

Pentingnya peranan disiplin juga dikemukakan oleh Musanef

(1994:116) yang berpendapat bahwa: ”Disiplin juga tidak kalah

pentingnya dengan prinsip - prinsip lainnya artinya disiplin setiap

pegawai selalu mempengaruhi hasil prestasi kerja. Oleh sebab itu dalam

setiap organisasi perlu ditegaskan disiplin pegawai - pegawainya. Melalui

disiplin yang tinggi produktivitas kerja pegawai pada pokoknya dapat
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ditingkatkan. Oleh sebab itu perlu ditanamkan kepada setiap pegawai

disiplin yang sebaik-baiknya”

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang mendasari penelitian ini adalah bahwa

kedisiplinan kerja merupakan sesuatu yang dianggap penting bagi organisasi

yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Sosial Kabupaten Malang. Dengan

adanya kedisiplinan yang tinggi diharapkan akan tercapainya kinerja yang

baik yang nantinya akan berdampak dengan tercapainya tujuan dari

organisasi.

Berdasarkan pengertian teori dan hasil penelitian yang telah

dikemukakan dimuka maka dalam penelitian ini dapat dibiuat skema kerangka

pikir yang ditunjukkan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kedisiplinan dan Kinerja

Kinerja (Y)

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

Kedisiplinan Kerja (X)

1. Disiplin diri
2. Disiplin kelompok
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Berdasarkan kerangka diatas, dapat diuraikan bahwa tingkat

kedisiplinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai, karena kinerja

memerlukan adanya suatu kedisiplinan kerja. Dimana apabila disiplin diri

meningkat maka secara tidak langsung disiplin kelompok juga akan ikut

meningkat, yang nantinya dari peningkatan kedisiplinan tersebut akan

berdampak pada peningkatan kinerja pegawai, sehingga visi misi dan tujuan

dari kantor Dinas Sosial Kabupaten Malang dapat terwujud.

Menurut Jasin (1989) bahwa macam disiplin dibagi dua yaitu disiplin

diri dan disiplin kelompok, dimana disiplin diri dan disiplin kelompok sangat

berkaitan. Apabila disiplin diri sudah tertanam pada diri tiap pegawai maka

besar kemungkinan disiplin kelompok juga akan terlaksana. Disiplin diri dan

disiplin kelompok bagaikan satu sisi mata uang, dimana keduanya saling

menunjang dan melengkapi dan keduanya bersifat komplementer.

Pengukuran kinerja berdasarkan teori Hasibuan dalam Wirawan

(2009:141) unsur-unsur yang dinilai antara lain kesetiaan.,prestasi kerja,

kejujuran, kedisiplinan. Kreativitas, kerja sama, kepemimpinan, kepribadian,

prakarsa, kecakapan dan tanggung jawab. Tetapi dalam hal ini yang

digunakan sebagai indicator kinerja hanya tujuh antara lain kesetiaan.,prestasi

kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerja sama, prakarsa, dan kepemimpinan.

Sedangkan indikator ketaatan ditambahkan dalam kinerja karena
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menyesuaikan dari DP3 yang ada pada pegawai, dan teori ini berdasarkan

Wirawan (2009).

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari suatu masalah yang

diajukan, dan jawaban itu masih akan diuji secara empiric kebenarannya.

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka dapat diajukan suatu hipotesis

yaitu diduga kedisiplinan kerja berpengaruh signifikan terhadap terhadap

kinerja karyawan.


