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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. PenelitianTerdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Keterangan Uraian 

1. Judul Penelitian Pengaruh Pengawasan Kerja dan disiplin Kerja terhadap 

kinerja Karyawan Bagian Produksi Pelintingan di 

perusahaan Rokok Kretek Sukun Mc. Wartono Kudus 

(Ani Fauziah, 2005) 

 Metode Penelitian Deskriptif  

 Hasil Penelitian Variabel pengawasan kerja mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan yang ditunjukkan 

pada uji signifikan yaitu thitung > t tabel sebesar 4,889 > 

2,00 dan sumbangan parsial dari variabel pengawasan 

kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 29,92%. Bila 

dilihat dari hasil deskreptif persentase variabel 

pengawasan sudah termasuk dalam kategori baik yaitu 

68,60%. Variabel disiplin kerja mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan yang ditunjukkan 

pada uji signifikan yaitu thitung > t tabel sebesar 3,907 > 

2,00 dan sumbangan parsial dari variabel pengawasan 

kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 21,44%. Bila 

dilihat dari hasil deskreptif persentase variabel disiplin 

kerja sudah termasuk dalam kategori baik yaitu 67,33%. 

2. Judul Penelitian Pengaruh Disiplin dan Pengawasan Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan pada PT. Karyadeka Alam Lestari 

Semarang (Dwi Puspita Sari, 2011) 

 Metode Penelitian Deskriptif persentase dan analisis regresi linier berganda 

 Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan jika variabel disiplin, 

pengawasan kerja dan kinerja termasuk dalam kategori 

tinggi. Hasil uji F diketahui jika disiplin dan 

pengawasan kerja secara simultan mempunyai pengaruh 

yang signifikan dengan kinerja karyawan. Hasil uji t 

menunjukkan jika disiplin dan pengawasan kerja secara 

parsial mempunyai pengaruh yang signifikan dengan 

kinerja karyawan. Koefisien determinasi menunjukkan 

jika secara simultan disiplin dan pengawasan kerja 

bersama-sama mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 

65%. 
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No Keterangan Uraian 

3. Judul Penelitian Pengaruh Pengawasan Kerja dan Disiplin kerja terhadap 

Kinerja Karyawan pada PT. Djitoe Indonesian Tobacco 

di Surakarta Tahun 2014 (Patria Maya Sari, 2015) 

 Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif 

 Hasil Penelitian Pengawasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Djitoe Indonesian Tobacco di 

Surakarta Tahun 2014. Hasil analisis regresi linear 

berganda (uji t) memperoleh nilai thitung>ttabel yaitu 

3,886 > 1,981 pada taraf signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 

dengan sumbangan relatif 57,9% dan sumbangan efektif 

17,8%; 2) Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Djitoe Indonesian Tobacco di 

Surakarta Tahun 2014. Hasil analisis regresi linear 

berganda (uji t) memperoleh nilai thitung>ttabel yaitu 

3.050 > 1,981 pada taraf signifikansi < 0,05 yaitu 0,003 

dengan sumbangan relatif 42,1% dan sumbangan efektif 

13,0%; 3) Pengawasan kerja dan disiplin kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Djitoe Indonesian Tobacco di Surakarta Tahun 2014. 

Hal ini terbukti dari analisis regresi linear berganda (uji 

F) yang memperoleh nilai Fhitung>Ftabel yaitu 25,853 > 

3,074 pada taraf signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Secara 

keseluruhan variabel pengawasan kerja dan disiplin 

kerja memberikan pegaruh sumbangan efektif sebesar 

30,8% terhadap kinerja karyawan, sisanya 69,2% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar peneliti seperti 

lingkungan kerja, motivasi kerja, dll. 

4. Judul Penelitian Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja, Disiplin 

Kerja terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Pegawai 

Perum Bulog Dicisi Regional Jakarta)  

(Reza Almustofa, 2014) 

Metode Penelitian Regresi linier berganda 

Hasil Penelitian Populasi yang ada dalam penelitian ini sebanyak3.650 

pegawai Perum Bulog Divisi Regional Jakarta. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling sebesar 100 responden. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa lingkungan kerja,motivasi kerja, dan 

disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Darihasil tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa lingkungan kerja yang 

baik,motivasi kerja yang tinggi, dan disiplin kerja yang 

tinggi akan meningkatkan kinerja pegawai Perum Bulog 

Divisi Regional Jakarta 

 

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang terdapat pada tabel 2.1 

memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu 

sama-sama melakukan penelitian dengan variabel independen motivasi kerja, 

disiplin kerja dan pengawasan kerja sedangkan variabel dependent adalah 
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kinerja karyawan. Alat analisis sama-sama menggunakan regresi linier 

berganda. Perbedaannya pada objek penelitian dan waktu penelitian. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja karyawan merupakan suatu hal penting yang menentukan 

keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Menurut Mangkunegara 

(2006: 32) kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

Menurut Hariandja (2002: 54) kinerja merupakan hasil kerja yang 

dihasilkan oleh karyawan atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai 

dengan peranya dalam organisasi. Berdasarkan definisi mengenai kinerja 

karyawan yang dikemukakan di atas maka dapat diketahui jika pada 

dasarnya kinerja karyawan menunjukkan hasil kerja yang dicapai 

karyawan pada suatu waktu tertentu.  

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Seorang karyawan yang produktif adalah karyawan yang cekatan 

dan mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai mutu yang ditetapkan 

dan waktu yang lebih singkat, sehingga akhirnya dapat tercapai tingkat 

kinerja karyawan yang tinggi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara (2006: 58) factor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan antara lain adalah: 
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1) Faktor individu  

Dalam psikologis, individu yang normal yang memiliki 

integritas yang tinggi antara psikis (rohani) dan fisiknya (jasmani). 

Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, 

maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. 

Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu manusia 

untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara 

optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari 

dalam mencapai tujuan organisasi. Jika diuraikan, faktor individu 

dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

a) Faktor pengetahuan 

Kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi pada 

integritas dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang 

dimiliki karyawan. Pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan, media dan informasi yang diterima. 

b) Ketrampilan 

Kemampuan dan penguasaan teknisi oprasional dibidang tertentu 

yang dimiliki karyawan. Seperti ketrampilan konseptual, 

ketrampilan manusia, dan ketrampilan teknik. 

c) Motivasi 

Motivasi diartikan sebagai suatu sikap pimpinan dan karyawan 

terhadap situasi kerja di lingkungan perusahaannya. Mereka yang 

bersifat positif terhadap situasi kerjanya akan menunjukan motivasi 

kerja yang tinggi, sebaliknya jika mereka bersifat negatif terhadap 
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situasi kerjanya akan menunjukan motivasi kerja yang rendah. 

Situasi kerja yang dimaksud mencangkup antara lain hubungan 

kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pemimpin, pola 

kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. 

2) Faktor lingkungan organisasi 

Faktor lingkungan organisasi yang mempengaruhi prestasi 

kerja individu yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, 

autoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola 

komunikasi kerja yang efektif, hubungan kerja harmonis, peluang 

berkarier dan fasilitas yang relative memadai. 

c. Indikator Kinerja Karyawan 

Guna mengukur kinerja diperlukan suatu indikator. Menurut 

Mangkunegara (2006: 86) hampir seluruh cara pengukuran kinerja 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

1) Kuantitas pekerjaan 

Jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai dengan standart yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan. 

2) Kualitas pekerjaan 

Menilai baik tidaknya pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan. 

3) Ketepatan waktu 

Adalah kesesuaian dalam menyelesikan pekerjaan dengan waktu yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan 

Dari beberapa pendapat mengenai kinerja dapat disimpulkan 

kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau 
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kelompok orang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

 

2. Motivasi Kerja 

a. Pengertian Motivasi Kerja 

Menurut Robbins (2006: 44) motivasi adalah proses yang 

menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan seorang individu untuk mencapai 

tujuan. Tiga elemen utama dalam definisi tersebut adalah intensitas 

berhubungan dengan seberapa giat seseorang berusaha, arah merupakan 

tujuan sedangkan ketekunan merupakan ukuran mengenai berapa lama 

seseorang bisa mempertahankan usahanya. Sedangkan menurut Hasibuan 

(2011: 62) motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif 

dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan.  

Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang 

menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya 

mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Motivasi 

semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada 

bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan 

yang diinginkan (Hasibuan, 2011: 74). Berdasarkan pendapat diatas, 

maka upaya yang diarahkan dan konsisten dengan tujuan-tujuan 

organisasi merupakan jenis upaya yang seharusnya dilakukan. Individu-

individu yang termotivasi bertahan melakukan suatu tugas dalam waktu 

yang cukup lama demi mencapai tujuannya. 
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b. Teori Motivasi Kerja  

Teori motivasi timbul karena kebutuhan perusahaan untuk 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan.Menurut Robbins (2006: 54) 

terdapat tiga teori spesifik yang merupakan penjelasan yang paling baik 

untuk motivasi karyawan yaitu: 

1) Teori Motivasi Klasik 

Teori motivasi Frederick Winslow Taylor dinamakan teori motivasi 

klasik, Frederick Winslow memandang bahwa memotivasi para 

karyawan hanya dari sudut pemenuhan kebutuhan biologis saja. 

Kebutuhan biologis tersebut dipenuhi melalui gaji atau upah yang 

diberikan, baik uang ataupun barang, sebagai imbalan dari prestasi 

yang telah diberikannya. Frederick Winslow menyatakan bahwa : 

“Konsep dasar teori ini adalah orang akan bekerja bilamana ia giat, 

bilamana ia mendapat imbalan materi yang mempunyai kaitan dengan 

tugas-tugasnya, manajer menentukan bagaimana tugas dikerjakan 

dengan menggunakan sistem intensif untuk memotivasi para pekerja, 

semakin banyak mereka berproduksi semakin besar penghasilan 

mereka”. 

2) Teori Motivasi Abraham Maslow 

Abraham Maslow mengemukakan teori motivasi yang dinamakan 

Maslow’s Needs Hierarchy Theory/A Theory of Human Motivation 

atau teori Motivasi Hierarki kebutuhan Maslow. Teori Motivasi 

Abraham Maslow mengemukakan bahwa teori hierarki kebutuhan 

mengikuti teori jamak, yakni seseorang berprilaku dan bekerja, karena 
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adanya dorongan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. 

Maslow berpendapat, kebutuhan yang diinginkan seseorang itu 

berjenjang artinya, jika kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, 

kebutuhan tingkat kedua telah terpenuhi, muncul kebutuhan tingkat 

ketiga dan seterusnya sampai tingkat kebutuhan kelima. 

Jenjang/hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow, yakni : 

a) Physiological Needs (Kebutuhan fisik dan biologis) 

Kebutuhan untuk mempertahankan hidup, yang termasuk dalam 

kebutuhan ini adalah kebutuhan akan makan, minum, dan 

sebagainya. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan fisik ini 

merangsang seseorang berperilaku dan bekerja dengan giat. 

b) Safety and security needs (Kebutuhan Keselamatan dan 

Keamanan). 

Kebutuhan tingkat kedua menurut Maslow adalah kebutuhan 

keselamatan. Kebutuhan ini mengarah kepada dua bentuk. 

c) Affliation or Acceptance Needs (Kebutuhan Sosial) 

Kebutuhan Sosial dibutuhkan karena merupakan alat untuk 

berinteraksi sosial, serta diterima dalam pergaulan kelompok 

pekerja dan masyarakat lingkungannya. Pada dasarnya manusia 

normal tidak akan mau hidup menyendiri seorang diri di tempat 

terpencil, ia selalu membutuhkan hidup berkelompok. 

d) Esteem or status Needs (Kebutuhan akan Penghargaan) 

Kebutuhan akan penghargaan dari karyawan dan masyarakat 

lingkungannya. Idealnya prestise timbul karena adanya prestasi, 
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tetapi tidak selamanya demikian. Akan tetapi perlu juga 

diperhatikan oleh pimpinan bahwa semakin tinggi kedudukan 

seseorang dalam masyarakat atau posisi seseorang dalam suatu 

organisasi, semakin tinggi pula prestisenya. Prestasi dan status 

dimanifestasikan oleh banyak hal yang digunakan sebagai simbol 

status itu. 

e) Self Actualization (Aktualisasi Diri) 

Kebutuhan aktualisasi adalah kebutuhan akan aktualisasi diri 

dengan menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi 

optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan/luar 

biasa. Kebutuhan ini merupakan realisasi lengkap potensi 

seseorang secara penuh. Keinginan seseorang untuk mencapai 

kebutuhan sepenuhnya dapat berbeda satu dengan yang lainnya. 

Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan oleh para pimpinan 

perusahaan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 

3) Teori Motivasi dari Frederick Herzberg 

Frederick Herzberg mengemukakan teori motivasi dua factor atau 

Herzberg’s Two Factors Motivation Theory atau sering juga disebut 

teori motivasi kesehatan (factor Higienis). Menurut Frederick 

Herzberg orang menginginkan dua macam faktor kebutuhan yaitu: 

a) Kebutuhan akan kesehatan atau kebutuhan pemeliharaan 

maintenance factors (faktor pemeliharaan). Faktor pemeliharaan 

berhubungan dengan hakekat manusia yang ingin memperoleh 

ketentraman dan kesehatan badaniah. 
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b) Faktor pemeliharaan menyangkut kebutuhan psikologis seseorang, 

kebutuhan ini meliputi serangkaian kondisi intrinsic, kepuasan 

pekerjaan (job content) yang apabila terdapat dalam pekerjaan akan 

menggerakkan tingkat motivasi yang kuat, yang dapat 

menghasilkan pekerjaan dengan baik. 

4) Teori Motivasi Prestasi dari Mc Clelland 

Mc Clelland mengemukakan teorinya yaitu Mc Clelland Achievement 

Motivation Theory atau Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland 

berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial. 

Bagaimana energi ini dilepaskan dan digunakan tergantung pada 

kekuatan dorongan motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang 

tersedia (Mangkunegara,2016:93). Inti teori ini terletak pada pendapat 

yang mengatakan bahwa pemahaman tentang motivasi akan semakin 

mendalam apabila disadari bahwa setiap orang mempunyai tiga jenis 

kebutuhan, yaitu 

1) Kebutuhan akan prestasi (Need of Achievement)  

Kebutuhan akan prestasi merupakan daya penggerak yang 

memotivasi semangat kerja seseorang, karena itu kebutuhan akan 

berprestasi ini akan mendorong seseorang untuk mengembangkan 

kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang 

dimilikinya demi mencapai prestasi yang optimal. Karyawan akan 

antusias dan memiliki semangat kerja yang tinggi untuk berprestasi 

lebih baik lagi asalkan kemungkinan untuk hal ini ada. Seseorang 

menyadari bahwa hanya dengan mencapai prestasi yang tinggi akan 
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memperoleh pendapatan yang besar. Dengan pendapatan yang 

besar akhirnya ia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

2) Kebutuhan akan Afiliasi (Need of Affiliation) 

Kebutuhan akan afiliasi merupakan daya penggerak yang 

memotivasi semangat kerja seseorang. Karena kebutuhan akan 

afiliasi ini yang akan merangsang gairah kerja seorang karyawan 

dan menyebabkan seseorang memiliki semangat kerja yang tinggi. 

Setiap orang ingin mendapat perhatian untuk dipuaskan karena 

predikat manusia sebagai makhluk sosial, keinginan desenangi, 

dicintai, kesediaan bekerja sama, iklim besahabat dan saling 

mendukung dalam organisasi merupakan bentuk-bentuk pemuasan 

kebutuhan ini. Melalui kebutuhan afiliasi ini seseorang akan 

termotivasi dan mengembangkan dirinya serta memanfaatkan semua 

energinya untuk denan senang hati menyelesaikan tugas-tugasnya. 

3) Kebutuhan akan kekuasaan (Need of Power) 

Kebutuhan akan kekuasaan merupakan daya penggerak yang 

memotivasi semangat kerja seseorang, karena kebutuhan akan 

kekuasaan ini merangsang dan memotivasi gairah kerja seseorang 

serta mengerahkan semua kemampuan demi mencapai kekuasaan 

atau kedudukan yang terbaik dalam organisasi. 

Oleh karena itu untuk mendapatkan kedudukan yang baik dalam 

organisasi, maka seseorang akan berusahan dan termotivasi untuk 

menyenangi setiap pekerjaan yang diberikan dan berupaya 

semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. 
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3. Pengawasan Kerja 

a. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang juga mempunyai 

hubungan yang erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, terutama 

dengan fungsi perencanaan. Terdapat beberapa pengertian pengawasan 

yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya adalah menurut 

Aprianita (2013: 50) bahwa pada dasarnya pengawasan berarti 

pengamatan dan pengukuran sesuatu kegiatan operasional dan hasil yang 

dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standar yang telag ditetapkan 

sebelumnya. Menurut Handayaningrat (2006: 21) bahwa pengawasan 

harus berpedoman pada rencana yang telah ditentukan, perintah, tujuan 

dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya 

Sumarjaya (2013: 35) mengemukakan jika pengawasan ialah suatu 

proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan 

pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, 

perintah, tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan. 

Berdasarkan pendapat mengenai pengertian pengawasan maka 

dapat dikemukakan jika pengawasan merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam setiap perusahaan. Fungsi kegiatan perencanaan 

mendahului pengawasan dimana perencanaan mewarnai dan 

mempengaruhi kegiatan pengawasan sedangkan pengawasan yang efektif 

memberi umpan balik (feed-back) untuk perencanaan dalam hal 

perubahan-perubahan standar dan input (masukan) yang tidak selaras. 
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b. Tujuan Pengawasan 

Tujuan pengawasan menurut Handayaningrat (2006: 44) adalah 

agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara daya guna (efisien) dan 

hasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar 

apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar 

merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama 

bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah 

dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana 

berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk 

memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan 

datang (Manullang, 2004: 47). 

Melalui Saydam (2003: 55) melalui pengawasan dapat dipantau 

berbagai hal yang dapat merugikan organisasi antara lain kesalahan-

kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan, kekurangan-kekurangan dalam 

pelaksanaan pekerjaan, kelemahan pelaksanaan dan cara kerjanya, 

rintangan-rintangan yang dialami, kegagalan-kegagalan ataupun sukses-

sukses yang dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan. 

c. Indikator Pengawasan 

Proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan (langkah utama) 

tertentu yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan manajerial. 

Menurut Summarjaya (2013: 40) langkah-langkah pokok ini meiputi: 
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1) Penentuan ukuran atau pedoman baku (standar) 

Standar terlebih dahulu harus ditetapkan. Ini tidak lain suatu model atau 

suatu ketentuan yang telah diterima bersama atau yang telah  ditentukan oleh 

pihak yang berwenang. Standar berguna antara lain sebagai alat pembanding 

didalam pengawasan, alat pengukur untuk menjawab pertanyaan berapa 

suatu kegiatan atau sesuatu hasil telah dilaksanakan, sebagai alat untuk 

membantu pengertian yang lebih cepat antara pengawasan dengan yang 

diawasi, sebagai cara untuk memperbaiki uniformitas. 

2) Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah atau 

senyatanya dikerjakan 

Ini dapat dilakukan dengan melalui antara lain : laporan (lisan atau 

tertulis), buku catatan harian tentang itu tentang bagan jadwal atau grafik 

produksi, inspeksi atau pengawasan langsung, pertemuan/ konperensi 

dengan petugas-petugas yang bersangkutan, survei yang dilakukan oleh 

tenaga staf atas badan tertentu. 

3) Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau 

standar yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi 

Ini dilakukan untuk pembandingan antara hasil pengukuran tadi dengan 

standar, dengan maksud untuk mengetahui apakah diantaranya terdapat 

suatu perbedaan dan jika ada seberapa besarnya perbedaan itu, kemudian 

untuk menentukan perbedaan itu perlu diperbaiki atau tidak. 

4) Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan 

yang terjadi sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. 
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Bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini 

harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. 

Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya 

dilakukan bersamaan. 

Selanjutnya menurut Siagian dalam Nurmalia (2012: 15) 

pengawasan dapat diukur dari indikator sebagai berikutpenetapan 

standar, memantau, pengukuran kerja, membandingkan, dan tindakan 

perbaikan/koreksi. Berdasarkan pendapat tersebut maka yang menjadi 

indicator pengawasan dalam penelitian ini adalah penentuan standar, 

penilaian pekerjaan, membandingkan dan perbaikan kesalahan. 

 

4. Disiplin Kerja 

a. Pengertian Disiplin Kerja 

Disiplin kerja merupakan faktor lain yang juga berperan penting 

bagi keberhasilan pelaksanaan pekerjaan oleh karyawan. Menurut 

Handoko (2001: 48) bahwa disiplin kerja adalah kegiatan manajemen 

untuk menjalankan standar-standar organisasional. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Siagian (2008: 54) bahwa disiplin kerja merupakan 

tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi agar 

memenuhi tuntutan berbagai ketentuan di dalam manajemen, sedangkan 

pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha 

memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan 

sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara 

kooperatif dengan para karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi 

kerjanya.  
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Berdasarkan pengertian mengenai disiplin kerja yang 

dikemukakan di atas maka dapat diketahui jika disiplin kerja merupakan 

tindakan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional 

dan kesediaan seseorang untuk mematuhi peraturan yang berlaku di 

dalam perusahaan. Maka dari itu kedisiplinan merupakan fungsi operatif 

dari Manajemen sumber daya manusia yang penting. Hal ini karena tanpa 

adanya disiplin karyawan maka sulit bagi perusahaan untuk mewujudkan 

tujuannya. 

b. Jenis-jenis Disiplin Kerja 

Dalam setiap perusahaan maka perusahaan menginginkan disiplin 

kerja dalam diri karyawan. Guna tetap menjaga agar disiplin tetap 

terpelihara maka diperlukan kegiatan pendisiplinan yang menurut Siagian 

(2008: 52) terdiri dari disiplin preventif dan disiplin korektif. Lebih lanjut 

menurut Handoko (2001: 49) terdapat tiga jenis disiplin kerja dalam 

organisasi, yaitu: 

1) Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standard dan 

aturan, sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. 

Tujuannya adalah untuk mendiring disiplin diri diantara para 

karyawan, dengan cara ini para karyawan menjaga disiplin diri mereka 

bukan semata-mata dipaksa manajemen. Manajemen harus 

bertanggung jawab dan mampu menciptakan kondisi disiplin preventif 

dengan berbagai standar dari perusahaan yang ingin dicapai, dan 
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karyawan harus mampu memahami dan mengetahui alasan penerapan 

disiplin tersebut, dengan demikian para karyawan akan mengetahui 

segala peraturan dalam perusahaan yang bersangkutan. 

2) Disiplin korektif 

Dsiiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani 

pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari 

pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan korektif sering berupa 

bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplinan. Sebagai contoh, 

tindakan pendisiplinan berupa peringatan atau skorsing, dengan 

adanya hukuman yang ditetapkan oleh perusahaan karyawan tidak 

akan berperilaku yang menyimpang karena hukuman akan dikenakan 

pada mereka yang melanggar. Sasaran-sasaran tindakan pendisiplinan 

hendaknya positif, bersifat mendidik dan mengoreksi, bukan tindakan 

negative yang menjatuhkan karyawan yang berbuat salah. 

3) Disiplin progesif 

Disiplin progesif merupakan suatu kebijaksanaan pemberian hukuman yang 

lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya 

adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil 

tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius 

dilaksanakan. Disiplin progesif membantu karyawan untuk memperbaiki 

kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama apalagi 

kesalahan yang cukup fatal. Contoh dari tindakan disiplin progesif antara 

lain teguran lisan oleh atasan, teguran tertulis, skorsing dari pekerjaan selama 

beberapa hari diturunkan pangkatnya, bahkan hingga dipecat. 
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Semua jenis disiplin kerja tersebut hendaknya bersifat positif dan 

tidak membuat karyawan tidak bersemangat dalam bekerja. Dengan kata 

lain semua jenis disiplin kerja tersebut harus bersifat mendidik dan 

memperbaiki kesalahan dan kekeliruan di masa yang akan datang 

sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama.  

c. Tujuan Disiplin Kerja 

Setiap usaha selalu memiliki tujuan yang hendak dicapai.Begitu 

pula dengan sebuah organisasi juga memiliki tujuan yang pada akhirnya 

harus dicapai. Nitisemito (2000: 45) mengatakan bahwa menegakkan 

kedisiplinan penting bagi suatu perusahaan dengan kedisiplinan itu 

diharapkan sebagian besar peraturan ditaati oleh sebagian karyawannya. 

Sedangkan menurut Simmamora (2006: 31). Tujuan disiplin adalah : 

1) Memastikan bahwa perilaku-perilaku karyawan konsisten terhadap 

aturan-aturan perusahaan. 

2) Menciptakan atau mempertahankan rasa hormat dan saling percaya 

diantara penyelia dan bawahan-bawahan. 

Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar 

manfaatnya baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi para 

pegawainya. Bagi organisasi adanya disiplin kerja akan menjamin 

terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga 

diperoleh hasil yang optimal. Sedangkan bagi pegawai akan diperoleh 

suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat 

kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian, pegawai dapat 

melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran serta dapat 
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mengembangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin demi 

terwujudnya tujuan organisasi (Sutrisno, 2009: 32). 

d. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kedisiplinan 

Menurut Nitisemito (2000: 30) berhasil atau tidaknya suatu tingkat 

kedisiplinan dari para pegawai atau karyawan dipengaruhi beberapa faktor 

antara lain : 

1) Kesejahteraan  

2) Keteladanan pemimpin 

3) Ketegasan dalam pelaksanaan disiplin 

4) Partisipasi karyawan dalam pelaksanaan disiplin 

5) Ancaman  

e. Indikator Disiplin Kerja 

Disiplin kerja sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh 

dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis 

maupun yang tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak 

mengelak menerima sanksi-sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang 

yang diberikan kepadanya (Siswanto, 2006: 22). Menurut Sutrisno (2009: 

85) bahwa indikator kedisiplinan karyawan suatu organisasi diantaranya 

adalah   

1. Kehadiran tepat waktu. 

2. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. 

3. Mentaati peraturan kerja 

4. Menjalankan prosedur kerja dan menggunakan peralatan perusahaan 

dengan baik. 
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5. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja 

Motivasi adalah suatu proses yang menghasilkan suatu intensitas, 

arah dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan 

(Muryanto, 2011: 80). Jika perilaku seseorang mengarah pada suatu obyek 

atau sasarannya dan didukung dengan motivasi yang tinggi maka akan 

diperoleh pencapaian target atau sasaran yang tinggi pula. Dengan begitu, 

motivasi yang tinggi akan mempengaruhi pelaksanaan tugas yang nantinya 

dapat dikerjakan sebaik-baiknya.  

Motivasi menjadi penting karena merupakan hal yang menyebabkan, 

menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat 

dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin penting 

karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan 

dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Perusahaan 

tidak hanya mengharapkan karyawan mampu, cakap dan terampil tetapi 

yang terpenting mereka memiliki keinginan untuk bekerja dengan giat dan 

mencapai hasil kerja yang baik. 

Motivasi akan mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Hal ini 

seperti yang dikemukakan Buhler dalam Almustofa (2014) bahwa motivasi 

pada dasarnya adalah proses yang menentukan seberapa banyak usaha yang 

akan dicurahkan untuk melaksanakan pekerjaan. Motivasi atau dorongan 

untuk bekerja ini sangat menentukan bagi tercapainya sesuatu tujuan, maka 

manusia harus dapat menumbuhkan motivasi kerja setinggi-tingginya bagi 

para karyawan dalam perusahaan. 
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6. Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan 

Pada setiap perusahaan memerlukan pengawasan dari pihak manajer. 

Pengawasan ini dilakukan oleh manajer sebagai suatu usaha membandingkan 

apakah yang dilakukan sesuai dengan rencana yang  ditetapkan. Hal ini berarti 

juga pengawasan merupakan tindakan atau kegiatan manajer yang 

mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan atau hasil kerja yang dikehendaki. Pengawasan kerja merupakan hal 

yang sangat penting dalam setiap pekerjaan baik dalam perusahaan besar 

maupun perusahaan kecil. Sebab dengan adanya pengawasan kerja yang baik 

maka sesuatu pekerjaan akan dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan 

suatu hasil kerja yang optimal.  

Hal ini seperti  yang dikemukakan oleh Summarjaya (2013: 55) yang 

mengemukakan bahwa dengan pengawasan yang efektif akan mendorong 

pegawai lebih giat dalam bekerja, dalam menghasilkan dan menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik. Dengan kata lain semakin lancarnya kerja dan 

disertai pengawasan yang baik akan dapat mengakibatkan suatu pekerjaan 

yang dapat menghasilkan suatu hasil produksi yang baik serta mengalami 

kemajuan. Dengan demikian pengawasan kerja yang baik akan mendorong 

karyawan lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan kinerja yang tinggi. 

 

7. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Disiplin kerja yang dimaksud adalah suatu keadaan tertib dimana 

seseorang atau sekelompok orang yang tergabung dalam perusahaan 

tersebut berkehendak mematuhi dan menjalankan peraturan-peraturan 
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perusahaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang tercermin dalam 

bentuk tingkah laku dan perbuatan. Disiplin kerja menunjukkan ketaatan 

karyawan terhadap suatu aturan atau ketentuan yang berlaku dalam suatu 

perusahaan berdasarkan keasadaran dalam dirinya bukan karena adanya 

unsur paksaan.  

Menurut Fauziah (2005: 12) bahwa disiplin kerja adalah suatu 

keadaan tertib dimana seseorang atau sekelompok orang yang tergabung 

dalam organisasi tersebut berkehendak mematuhi dan menjalankan 

peraturan-peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis 

dengan dilandasi kesadaran dan keinsyafan akan tercapainya suatu kondisi 

antara keinginan dan kenyataan dan diharapkan agar para karyawan 

memiliki sikap disiplin yang tinggi dalam bekerja sehingga kinerjanya 

meningkat. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya kesadaran yang tinggi 

dalam melaksanakan aturan-aturan perusahaan yang diwujudkan dalam 

disiplin kerja yang tinggi atau pekerjaan, sehingga waktu yang telah 

ditetapkan menghasilkan barang produksi sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kinerja karyawan yang tinggi merupakan salah satu hal yang 

diinginkan oleh perusahaan. Guna mencapai kinerja karyawan yang tinggi 

maka perlu adanya motivasi kerja, pengawasan dan disiplin kerja yang tinggi. 

Motivasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Motivasi pada dasarnya adalah proses untuk mencoba seseorang agar 
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melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi karyawan yang memiliki motivasi 

tinggi akan dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya sehingga 

berdampak pada prestasi karyawan tersebut.  

Menurut Mc Clelland mengemukakan teorinya yaitu Mc Clelland 

Achievement Motivation Theory atau Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland 

berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial. 

Bagaimana energi ini dilepaskan dan digunakan tergantung pada kekuatan 

dorongan motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia 

(Mangkunegara,2016:93). Inti teori ini terletak pada pendapat yang 

mengatakan bahwa pemahaman tentang motivasi akan semakin mendalam 

apabila disadari bahwa setiap orang mempunyai tiga jenis kebutuhan, yaitu 

kebutuhan akan berprestasi, kebutuhan akan afiliasi dan kebutuhan akan 

kekuasaan. 

Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk membandingkan atau 

mengukur pekerjaan yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria dan 

standart yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Summarjaya (2013: 42) 

pengawasan dapat diukur dari indikator penetapan standar, memantau, 

pengukuran kerja, membandingkan, dan tindakan perbaikan/koreksi.  

Disiplin kerja merupakan keadaan yang menyebabkan atau 

memberikan dorongan kepada karyawan untuk berbuat dan melakukan segala 

kegiatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Sutrisno (2009: 

85) indikator kedisiplinan karyawan suatu organisasi diantaranya adalah 

kehadiran tepat waktu, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, mentaati 

peraturan kerja, menjalankan prosedur kerja dan menggunakan peralatan 
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perusahaan dengan baik. Dengan adanya motivasi kerja, pengawasan kerja dan 

disiplin kerja maka akan mempengaruhi karyawan untuk bekerja dengan baik, 

sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Dengan kata lain 

motivasi kerja, pengawasan kerja dan disiplin kerja yang baik akan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan yang bertambah baik dengan hasil yang baik. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang telah dikemukan 

maka dapat dirumuskan suatu kerangka pikir sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Motivasi Kerja, Pengawasan Kerja dan Disipli Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. Semanggai Mas Sejahtera Tulungagung 

Hipotesis Penelitian 
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D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara yang akan dibuktikan 

kebenarannya melalui serangkaian analisis.Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Diduga motivasi kerja, pengawasan dan disiplin kerja mempunyai

pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan bagian

produksi pada PT. Semanggi Mas Sejahtera.

2. Diduga motivasi kerja, pengawasan dan disiplin kerja mempunyai

pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan bagian

produksi pada PT. Semanggi Mas Sejahtera.

3. Diduga pengawasan kerja paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan

bagian produksi pada PT. Semanggi Mas Sejahtera.


