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BAB II 

Tinjauan Teori dan Penelian Terdahulu 

 

1. Penelitihan Terdahulu 

Adapun yang menjadi acuan penulisan dalam melakukan penulisan 

skripsi adalah dengan memilih dari penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan oleh Atri Yuda (2011) dengan judul : Pengaruh Disiplin Kerja 

Karyawan dan Lingkungan kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian 

Pertenunan  PT Iskandar Tex Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang 

peneliti telah lakukan pada perusahaan PT Iskandar Tex Surakarta, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: Ada pengaruh positif yang signifikan 

antara disiplin kerja karyawan(X1) terhadap kinerja karyawan(Y) pada 

bagian pertenunan. Ada pengaruh positif yang signifikan antara lingkungan 

kerja(X2) terhadap kinerja karyawan (Y) pada bagian pertenunan. Ada 

pengaruh positif yang signifikan antara disiplin kerja karyawan (X1) dan 

lingkungan kerja (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) pada bagian 

pertenunan. 

Suardi Yakub,dkk. (2014), dengan judul pengaruh disiplin kerja 

terhadap kinerja Pegawai pada PT. Kertas Kraft Aceh (Persero.) 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka 

dapatditarik kesimpulan sebagai berikut, Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara serempak variabel disiplin kerja, pendidikan dan pelatihan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai PT KKA 
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(Persero), artinya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 

ini memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kinerja pegawai 

dan diterapkannya disiplin kerja bagi pegawai dapat berpengaruh dalam 

meningkatkan kinerja pegawai. Secara parsial bahwa variabel disiplin kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai PT KKA 

(Persero). Secara parsial bahwa variabel pendidikan dan pelatihan 

berpengaruh positif dan signifikan serta dominan terhadap kinerja pegawai 

PT KKA (Persero). Dan Koefisien determinasi (R square) menunjukkan 

bahwa variabel disiplin kerja, pendidikan dan pelatihan yang diteliti mampu 

menjelaskan variabel kinerja pegawai sebesar 71,1 % dansisanya sebesar 28, 

9 % dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. 

 

2. Pengertian Kinerja Karyawan  

Wilson bangun (2012 : 231), mendefinisikan.  

“ kinerja (performance) adalah hasil pekerjaan yang dicapai 

seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (job 

requirement). Suatu pekerjaan mempunyai persyaratan tertentu 

untuk dapat dilakukan dalam mencapai tujuan yang disebut juga 

sebagai standar pekerjaan”. 

 

Wilaon Bangun (2012:231), menjelaskan bahwa peningkatan 

kinerja merupakan hal yang diinginkan baik dari pihak pemberi kerja 

mauppun para pekerja. Pemberi kerja menginginkan kinerja karyawannya 

baik untuk kepentingan peningkatan hasil kerja dan keuntungan perusahaan. 

Di sisi lain, para pekerja berkepentingan untuk mengembangkan diri dan 

promosi pekerjaan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kinerja karyawan 
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yang baik bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, 

perbaikan sistem kerja dilakukan oleh setiap komponen yang ada dalam 

perusahaan. Untuk tujuan tersebut akan dibutuhkan sistem manajemen 

kinerja yang baik. 

Supriyono (2010 : 281) mengemukakan bahwa :  

” Kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesanggupan serta 

waktu ”.  

 

Mangkunegara (2005 : 9)mengemukakan bahwa : 

“ Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”.  

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber daya 

manusia adalah prestasi kerja atau hasil kerja baik kualitas maupun 

kuantitas yang dicapai sumber daya manusia per satuan periode waktu 

dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.  

 

a. Pengukuran Kinerja Karyawan 

Wilson Bangun (2012:234), menyatakan bahwa standar pekerjaan 

dapat ditentutukan dari sisi suatu pekerjaan, dapat dijadikan sebagai dasar 

penilaian setiap pekerjaan. Untuk memudahkan penilaian kinerja karyawan, 

standar pekerjaan harus dapat diukur dan dipahami secara jelas. Suatu 

pekerjaan dapat diukur melalui dimensi-dimensi diantaranya: 
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1. Jumlah hasil yang diperoleh 

Dimensi ini menunjukkan jumlah yang dihasilkan individu 

atau kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. 

Setiap pekerjaan memiliki persyaratan yang berbeda sehingga menuntut 

karyawan harus memenuhi persyaratan tersebut baik pengetahuan, 

keterampilan, maupun kemampuan yang sesuai. 

2. Kualitas kerja 

Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi 

persyaratan tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai yang 

dituntut suatu pekerjaan tertentu. Setiap pekerjaan mempunyai standar 

kualitas tertentu yang harus disesuaikan oleh karyawan untuk dapat 

mengerjakannya sesuai ketentuan. 

3. Ketepatan waktu penyelesaian 

Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, untuk 

jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, karena memiliki 

ketergantungan atas pekerjaan lainnya. Jadi, bila pekerjaan pada suatu 

bagian tertentu tidak selesai tepat waktu akan menghambat pekerjaan 

pada bagian lain, sehingga mempengaruhi jumlah dan kualitas hasil 

pekerjaan. 

4. Kemampuan Kerjasama 

Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang 

karyawan saja. Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus 

diselesaikan oleh dua orang karyawan atau lebih, sehingga 
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membutuhkan kerjasama antar karyawan sangat dibutuhkan. Kinerja 

karyawan dapat dinilai dari kemampuannya dengan rekan sekerja 

laiinya. 

3. Pengertian Disiplin Kerja  

Faktor tingkat kedisiplinan sumber daya manusia dapat dijadiikan 

salah satu tolak ukur pencapaian prestasi dan produktivitas kerja yang 

mampu diraih oleh karyawan yang pada akhir berpengaruh pada tujuan yang 

diharapkan perusahaan. Tingkat kedisiplinan ini merupakan salah satu 

fungsi kegiatan manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan harus 

lebih diperhatikan, karena semakin baik disiplin karyawan, maka akan 

semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Sulit bagi karyawan 

dalam mencapai prestasi kerja yang diharapkan tanpa adanya disiplin kerja 

yang baik dan bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh karyawan 

bersangkutan. Tanpa disiplin karyawan dengan baik dan adil, sulit pula bagi 

organisasi perusahaan untuk mencapai hasil optimal yang ingin diharapkan 

pada karyawannya. 

Dengan demikian, Fathoni (2006 : 126)mendefinisikan disiplin 

kerja adalah: 

“Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati 

semua peraturan perusahaan dan sadar akan tugas dan 

tanggungjawabnya“.Kedisiplinan dapat diartikan bilamana 

karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, 

mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sisial yang berlaku”.  

 

Adapun pengertian disiplin kerja mmenurut Siagian (2008 : 305) 

adalah sebagai berikut:  
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“Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para 

anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan 

tersebut”. 

 

Menurut Hasibuan (2013 : 193) menyatakan bahwa :  

“Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati 

semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku”. 

 

Sedangkan  menurut penjelasan dari Muchdarsyah Sinungan 

(2000:146)disiplin kerja itu adalah: 

” Sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku 

perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau 

ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang di tetapkan baik oleh 

pemerintah etik, norma, dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat 

atau perusahaan untuk tujuan tertentu”. 

 

Dari uraian definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa disiplin kerja merupakan kegiatan dari manajemen 

perusahaan yang berfungsi sebagai bentuk pengendalian karyawan dalam 

menjalankan standar organisasional perusahaan yang teratur demi 

tercapainya sasaran tujuan perusahaan. 

 

a. Jenis-Jenis Disiplin Kerja  

Pemimpin perusahaan harus mampu mengenal dan mempelajari 

perilaku dan sifat karyawannya. Hal ini dapat membantu pemimpin dalam 

memilih jenis motivasi kerja mana yang sesuai dengan karyawannya. Selain 

itu, perilaku dan sifat karyawan juga berpengaruh terhadap pemilihan jenis 

pendisiplinan mana yang dapat diterapkan kepada karyawan.  
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Terdapat beberapa tipe kegiatan pendisiplinan menurut Handoko 

(2008 : 208), antara lain :  

a. Disiplin Preventif  

Adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para 

karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga 

penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah.  

b. Disiplin Korektif  

Adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran 

terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-

pelanggaran lebih lanjut.  

c. Disiplin Progresif  

Adalah memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat 

terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang.  

Sasaran pokok dari disiplin preventif adalah untuk mendorong 

disiplin diri di antara para karyawan. Dengan cara ini para karyawan dapat 

menjaga disiplin diri mereka bukan semata-mata karena dipaksa 

manajemen.  

Disiplin progresif dijalankan dengan tujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum 

hukuman yang lebih serius diberikan. Disiplin progresif memungkinkan 

manajemen untuk membantu karyawan memperbaiki kesalahannya. 
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b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disipkin Kerja 

Menurut Keith Davis Dalam Mangkunegara (2005:129), ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin yaitu:  

1. Jam Kerja 

Jam kerja adalah datang karyawan ketempat kerja maupun pulang kerja 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

2. Izin Karyawan 

Izin bagi karyawan adalah karyawan yang meninggalkan pekerjaan 

pada jam kerja atau jam kantor, untuk kepentingan perusahaan ataupun 

kepentingan pribadi dengan terlebih dahulu ada izin dari atasan begitu 

juga bagi karyawan yang mengambil cuti. 

3. Absensi Karyawan 

Absensi karyawan adalah tingkat kehadiran karyawan ditempat kerja 

yang diadakan perusahaan untuk melihati kehadilran para karyawan 

ditempat kerja. 

c. Indikator-Indikator Disiplin Kerja  

Umumnya disiplin kerja dapat terlihat apabila karyawan datang ke 

kantor teratur dan tepat waktu, jika mereka berpakaian rapi ditempat kerja, 

jika mereka menggunakan perlengkapan kantor dengan hati-hati, jika 

mereka menghasilkan jumlah dan kualitas pekerjaan yang memuaskan 

dengan mengikuti cara kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Adapun 

indikator – indikator dari disiplin kerja menurut Muchdarsyah Sinungan 

(2000:148) yaitu :  



21 
 

 

a. Kehadiran 

Para pegawai datang ke kantor tepat waktu, tertib dan teratur, dengan 

begitu dapat dikatakan disiplin kerja baik. 

b. Tanggungjawab yang tinggi. 

Pegawai yang senantiasa menyelesaikan tugas yang dibebankan 

kepadanya sesuai dengan prosedur dan bertanggungjawab atas hasil 

kerja, dapat pula dikatakan memiliki disiplin kerja yang baik.  

c. 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. 

d. Ketaatan terhadap aturan kantor 

Pegawai memakai seragam kantor, menggunakan kartu tanda pengenal / 

identitas, membuat ijin bila tidak masuk kantor, juga merupakan 

cerminan dari disiplin yang tinggi. 

d. Hubungan Kinerja dan Disiplin Kerja 

Disiplin adalah salah satu metode untuk memelihara keteraturan. 

Tujuan utama disiplin adalah untuk meningkatkan efisiensi semaksimal 

mungkin dengan cara mencegah pemborosan waktu dan energi. Disiplin 

mencoba untuk mengatasi kesalahan dan keteledoran yang disebabkan 

karena kurang perhatian, ketidakmampuan, dan keterlambatan. 

Disiplin berusaha untuk mencegah permulaan kerja yang lambat 

atau terlalu awalnya mengakhiri kerja yang disebabkan karena 
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keterlambatan atau kemalasan. Disiplin juga berusaha untuk mengatasi 

perbedaan pendapat antar karyawan dan mencegah ketidaktaatan yang 

disebabkan oleh salah pengertian dan salah penafsiran. 

Perusahaan mempunyai peraturan-peraturan yang menuntut 

karyawan untuk patuh terhadapnya sehingga karyawan mempunyai disiplin 

kerja yang tinggi agar tujuan organisasi dapat tercapai. 

Hasibuan(2013:193), menyatakan: 

”Kedisiplinan merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya 

manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, 

semakin tinggi prestasi kerja yang dicapainya. Tanpa disiplin 

karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai 

hasil yang optimal”. 

 

Selanjutnya Hasibuan (2013:193), menyatakan:  

“Kedisiplinan harus ditegagkan dalam suatu organisasi perusahaan. 

Tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, sulit perusahaan 

untuk mewujudkan tujuan. Jadi, kedisiplinan adalah kunci 

keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya”. 

 

 Dapat disimpulkan dari paparan diatas dan menurut definisi-

definisi oleh para ahli, yang menyatakan bahwa semakin baik disiplin 

karyawan, semakin tiinggi juga prestasi kerja yang dicapai. Dan menurut 

menurut sumber lain yaitu, tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, 

sulit perusahaan untuk mewujudkan tujuan. Jadi terwujudnya tujuan 

perusahaan menujukkan kinerja karyawan adalah baik. 

 

 

4. Kerangka Pikir  

Adapun kerangka pikir yang dikemukakan dalam pembahasan 

skripsi ini dapat dikemukakan dalam bentuk skema di bawah ini :  
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Berdasarkan kerangka pikir penelitian maka dapat diketahui 

pengaruh disiplin kerja karyawan terhadap upaya peningkatan kinerja 

karyawan.  Semakin meningkatnaya disiplin kerja dalam hal ini mengenai 

ketepatan waktu, tanggungjawab dari karyawan, penggunaan peralatan kantor 

dengan baik dan selalu menaati peraturan kerja maka upaya peningkatan 

kinerja kartawan dapat secara maksimal dalam hal ini mengenai penyelesaian 

jumlah pekerjaan, kualitas kerja, ketepatan waktu penyelesaian, dan 

kemampuan dalam bekerjasama. 

5. Hipotesis  

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dimaksudkan untuk 

menjawab permasalahan yang ada. Hal-hal yang mendasari penulis untuk 

berhipotesis adalah melesetnya terget produksi 6 bulan terakhir, dan 

meningkatnya tingkat ketidak disiplinan karyawan yang ditunjukkan dengan 

meningkatnya persentase ketidak hadiran karyawan (alpha) 6 bulan terakhir.  

Adapun menurut penelitian terdahulu dan menurut M. Siungsn 

(2000 : 193) dengan pernyataannya:”kedisiplinan merupakan fungsi operatif 

manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik 

Disiplin kerja (X) 

1) Kehadiran 

2) Tanggungjawab yang tinggi 

3) Menggunakan peralatan 

kantor dengan baik. 

4) Ketaatan terhadap aturan 

kantor 

(M. Sinungan,2000) 

Kinerja Karyawan (Y) 

1) Jumlah hasil yang 

diperoleh  

2) Kualitas Kerja 

3) Ketepatan waktu 

penyelesaian 

4) Kemampuan Kerjasama 

(Wilson B., 2012) 
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disiplin kerja karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dicapainya. 

Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan 

mencapai hasil yang optimal”. 

Terakhir data yang saya peroleh dari penelitian terdahulu, dimana 

dijelaskan bahwa Ada pengaruh positif yang signifikan antara disiplin kerja 

karyawan(X) terhadap kinerja karyawan(Y) pada bagian pertenunan. Dan 

berikutnya dari penelitian terdahulu yang ke dua bahwa secara parsial 

bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawaipada PT. Kertas Kraft Aceh (Persero.) 

berdasarkan data yang saya peroleh yang meliputi penelitian 

terdahaulu, fenomena yang terjadi, dan menurut para tokoh dapat 

dihipotesiskan sebagai berikut: 

𝐻1 :Diduga Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja    karyawan pada Konveksi Firda Elite Colection Malang. 

 


