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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang terkait dengan topik ini dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

1. Penelitian dari Emillia Imanda (2016) yang meneliti tentang Disiplin dan 

Kepuasan Kerja terhadap Kinerja dengan Motivasi Karyawan sebagai 

Variabel Moderating Pada BMT MADANI Sidoarjo menggunakan 

analisis Moderated Regression Analysis (MRA)  mendapatkan hasil bahwa 

disiplin, kepuasan kerja serta disiplin yang dimoderasi motivasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, dan kepuasan kerja yang 

dimoderasi motivasi berpengaruh negatif terhadap kinerja. 

2. Penelitian dari Muhammad Imam Baihaqi (2013) yang meneliti 

Kepemimpinan dan Kedisiplinan terhadap Kinerja Pegawai dengan 

Kepuasan Kerja sebagai Variabel Moderating pada Dinas Kehutanan 

Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Analisa data menggunakan 

uji reliabilitas, uji regresi, uji t, uji F, uji R2 dan uji asumsi klasik. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai (2) disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai (3) kepuasan kerja berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kepemimpinan dalam mempengaruhi kinerja pegawai 

dan bukan merupakan variabel moderating (4) kepuasan kerja berpengaruh 
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tidak signifikan terhadap disiplin kerja dalam mempengaruhi kinerja 

pegawai. 

3. Penelitian dari Sindu Pradipto (2015) tentang gaya kepemimpinan, disiplin 

kerja, kinerja dan motivasi sebagai variabel intervening. Analisa data 

menggunakan uji regresi ganda didapatkan hasil (1) Gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja karyawan jadi 

hipotesis pertama diterima. (2) Disiplin kerja berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan jadi hipotesis kedua diterima. (3) 

Gaya kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

motivasi kerja. (4) Disiplin kerja berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap motivasi kerja. (5) Motivasi kerja berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 Posisi peneliti saat ini membandingkan dengan penelitian terdahulu. 

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, telah penulis 

temukan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang sedang dilakukan saat ini adalah : 

1. Pada penelitian Emillia Imanda (2016) telah ditemukan perbedaan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan peneliti terletak pada variabel motivasi 

kerja yang memoderasi kinerja, sedangkan variabel yang memoderasi 

kinerja yang digunakan peneliti sekarang adalah variabel disiplin kerja. 

Terdapat juga variabel bebas yang tidak sama yaitu kepuasaan kerja, 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan gaya kepemimpinan sebagai 

variabel bebas. Dan ditemukan persamaan yaitu teknis analisis data yang 
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digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah analisis regresi 

sederhana dan analisis moderasi. 

2. Pada penelitian Muhammad Imam Baihaqi (2013) telah ditemukan 

perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti terletak pada 

variabel kepuasan kerja yang memoderasi kinerja, sedangkan variabel 

yang memoderasi kinerja yang digunakan peneliti sekarang adalah 

variabel disiplin kerja. Dan ditemukan persamaan yaitu teknis analisis 

data yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah 

analisis regresi sederhana dan analisis moderasi. Serta persamaan variabel 

yang digunakan kepemimpinan, disiplin kerja dan kinerja. 

3. Pada penelitian Sindu Pradipto (2015) telah ditemukan perbedaan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan peneliti terletak pada teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah analisis regresi 

sederhana dan analisis path, sedangkan teknik analisis yang digunakan 

peneliti sekarang adalah analisis regresi sederhana dan analisis moderasi. 

Terdapat juga perbedaan menggunakan variabel intervening sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan variabel moderating. Dan ditemukan 

persamaan yaitu variabel yang digunakan kepemimpinan, disiplin kerja 

dan kinerja. 
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B. Landasan Teori 

1. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja  

Menurut Mangkunegara (2001:67) kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 

Menurut Jackson, et all (2011:62) kinerja adalah sebuah 

proses terstruktur formal yang digunakan untuk menilai, 

mengevaluasi dan mempengaruhi sikap pekerja yang bersadarkan 

pada job related, perilaku dan hasil kinerja. Manajemen kinerja 

membantu mengarahkan pekerja untuk memaksimalkan usaha 

mereka atas nama perusahaan.  

Menurut Jackson, et all (2011:68) mengatakan aktivitas 

kinerja harus disesuaikan dengan kultur perusahaan. Sebuah kultur 

yang bergantung pada manajemen yang efektif diketahui sebagi 

sebuah performance drive culture (kultur berdasarkan kinerja). 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan  

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh beberapa variabel eksogen terhadap kinerja karyawan atau 

perusahaan. Suharsono (dalam Hamid, 2014:110) mengemukakan 

bahwa kemampuan atau kecakapan (ability) pemimpin merupakan 

salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan kinerja seseorang 
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dalam artian sejauh mana seseorang dapat mencapai hasil yang 

memuaskan dalam bekerja tergantung dan kecakapan atau 

kemampuan pemimpinnya untuk mengarahkannya. 

Selanjutnya menurut Troena (dalam Hamid, 2014:110) 

diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung 

kinerja tenaga kerja adalah disiplin kerja, pendidikan dan 

pengalaman, sarana kerja, lingkungan kerja serta sosial ekonomi. 

Sedangkan faktor yang tidak berpengaruh terhadap kinerja tenaga 

kerja adalah upah dan tanggungan keluarga. 

Snell dan Youndt (dalam Hamid, 2014:110) meneliti tentang 

hubungan antara pengawasan manajemen (pimpinan) sumber daya 

manusia yang dipergunakan oleh para eksekutif dengan perubahan 

dalam kinerja perusahaan. Hasil-hasil yang diperoleh dan 102 

perusahaan menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia 

yang didasarkan pada pengawasan perilaku secara positif berkaitan 

dengan kinerja apabila pengetahuan yang dimiliki tentang hubungan 

sebab akibat telah lengkap, namun berkaitan secara negatif dengan 

kinerja apabila pengetahuan tersebut tidak lengkap. 

Sedangkan menurut Widodo (dalam Hamid, 2014:110), 

kinerja seorang karyawan ditentukan oleh tingkat penyelesaian tugas 

secara optimal, ketepatan waktu yang sudah di tentukan organisasi 

atau perusahaan, serta pengembangan karyawan. Begitu pula Zulkifli 

(dalam Hamid, 2014:110) menemukan pekerja yang memiliki 
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harapan untuk meraih penghasilan yang lebih tinggi akan lebih 

termotivasi, berkomitmen tinggi serta loyal terhadap tempat mereka 

bekerja sehingga akan berdampak pada prestasi kerja atau kinerja 

yang lebih tinggi. 

Menurut Mangkunegara (2001:70) faktor yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja : 

1) Kualitas pribadi, karakterisktik atau sifat sifat pribadi. Contoh: 

kepercayaan, kreativitas, kemampuan verbal dan kepemimpinan. 

2) Job yang berhubungan dengan tingkah laku. Beberapa faktor ini 

antara lain kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketrampilan kerja.  

c. Tipe – Tipe Kinerja  

Menurut Jackson, et all (2011:78) tipe kinerja antara lain: 

1) Kepribadian 

Kepribadian yaitu fokus pada karakteristik personil 

seperti kesetiaan, keandalan, kemampuan berkomunikasi, dan 

kepemimpinan. 

2) Perilaku  

Perilaku yaitu fokus pada bagaimana kerja mereka 

dilaksanakan. Kriteria perilaku dapat dimasukkan dalam perilaku 

yang berdasarkan tugas atau hitungan perilaku secara umum 

seperti ketidakhadiran, kelambatan, dan kecerobohan. 
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3) Hasil dan Tujuan 

Hasil dan tujuan fokus pada apa yang diselesaikan atau 

dihasilkan daripada bagaimana pekerjaan diselesaikan atau 

dihasilkan.  Hasil lebih umum pada level unit kerja dan tim 

karena secara umum lebih sulit untuk mengindentifikasi hasil 

pada level individu yang sangat tidak bergantung pada yang 

lainnya.  

Hasil mengidikasikan kualitas konsultasinya, kesulitan 

kasusnya, bagaimana kasus tersebut diselesaikan dan 

penyelesaian setiap prinsip baru.  

4) Kriteria ganda  

Bagi kebanyakan pekerjaan, kinerja yang baik 

mengharuskan penyelesaian banyak tugas dengan berbagai 

kompetensi. Susunan area kinerja dapat digunakan untuk 

mengjangkau semua aspek pekerjaan. 

5) Pemilihan waktu  

Pemilihan waktu saat melaksanakan pekerjaan harus 

mereflektifkan pertimbangan strategi. Akan tetapi, pemilihan 

waktu dan timbal balik sering kali dikendalikan oleh 

kenyamanan dan tradisi. 

d. Penilaian Kinerja Karyawan 

Menurut Budihardjo (2015:13) penilaian kinerja karyawan 

secara umum dapat diartikan sebagai upaya guna mengadakan 
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pengukuran atas kinerja dan setiap karyawan perusahaan. Hal ini 

dikaitkan dengan tingkat produktivitas dan efektivitas kerja dan 

karyawan tersebut dalam menghasilkan karya tertentu, sesuai dengan 

Job Description (deskripsi tugas) yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan yang bersangkutan. Lebih jauh lagi, hasil dan pengukuran 

kinerja karyawan atau hasil dan penilaian karyawan ini secara umum 

akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya 

peningkatan produktivitas dan efektivitas perusahaan, yang dilakukan 

secara terus-menerus, berlanjut, dan berkesinambungan. 

e. Manfaat Penilaian Kinerja Karyawan 

Menurut Budihardjo (2015:15) secara umum, penilaian 

terhadap karyawan, pegawai, ataupun staf suatu organisasi memiliki 

berbagal manfaat, baik bagi organisasi maupun bagi karyawan itu 

sendiri. Bagi karyawan, akan menyebabkan terpicunya semangat 

berkompetisi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Salah satunya 

ditandai dengan peningkatan etos kerja para karyawan itu sendiri. 

Sementara itu, bagi organisasi akan berdampak pada adanya 

peningkatan produktivitas organisasi. 

f. Kriteria Kinerja Karyawan 

Jackson, et all (2011:76) kriteria kinerja adalah dimensi di 

mana kinerja perseorangan, tim, atau unit kerja diberi penilaian. 

Penghargaan kinerja yang dilakukan oleh individu atau tim untuk 

memenuhi strategi perusahaan.  
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1) Mematuhi aturan perusahaan dan prosedur walaupun merasa 

tidak nyaman 

2) Antusias dan berusaha keras saat dibutuhkan menyelesaikan 

tugas yang baik 

3) Mendukung, mendorong, dan mempertahankan tujuan 

perusahaan. 

g. Indikator Kinerja  

Selanjutnya indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang 

menjadi ukuran dalam menilai kinerja. Indikator untuk mengukur 

kinerja karyawan secara individu ada tiga indikator menurut 

(Robbins, 2006:260) yaitu: 

1) Kualitas, diukur dari kesempurnaan tugas terhadap keterampilan 

dan kemampuan karyawan. Karyawan mampu menghasilkan 

pekerjaan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan 

perusahaan. 

2) Kuantitas, merupakan jumlah yang harus diselesaikan atau 

dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran 

dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan 

jumlah yang dihasilkan. 

3) Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan. Dalam menyelesaikan tugas para karyawan bukan 

hanya dituntut cepat menyelesaikan pekerjaannya namun juga 

harus tepat atau sesuai dengan harapan atasan. 
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2. Gaya Kepemimpinan 

a. Pengertian Kepemimpinan 

Komang (2008:89) mengatakan kepemimpinan merupakan 

intisari dari manajemen organisasi, sumber daya pokok, dan titik 

sentral dari setiap aktivitas yang terjadi dalam suat organisasi.  

Beberapa definisi kepemimpinan antara lain : proses 

mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai 

tujuan dalam situasi tertentu (Indriyo Gitosudarno 2000). Proses 

mempengaruhi perilaku orang lain agar orang tersebut berperilaku 

seperti yang dikehendaki (Nimran, 1999). Kemampuan untuk 

mempengaruhi suatu individu maupun kelompok menuju tercapainya 

tujuan – tujuan (Robbins,2015) 

b. Teori Kepemimpinan  

Menurut Robbins (2015:257) teori - teori kepemimpinan 

antara lain: 

1) Teori sifat 

Bahwa pemimpin memilki sifat – sifat tertentu setelah di 

klasifikasi diantaranya yaitu: 

a) Karakteristik fisik (umur, penampilan, tinggi, berat badan, 

dll) 

b) Latar belakang sosial (pendidikan, status sosial, mobilitas) 

c) Kepribadian (waspada, percaya diri, integritas pribadi) 
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d) Karakteristik hubungan tugas (kebutuhan prestasi tinggi, 

inisiatif, orientasi tugas) 

e) Karakteristik sosial (pergaulan luas, aktif) 

2) Teori perilaku 

Aspek ini ada dua dimensi yang menonjol pada persepsi 

seorang pemimpin yaitu : 

a) Inisiatif dalam menentukan dan mengorganisasikan struktur 

tugas yang harus dilaksanakan oleh anak buah. 

b) Tingkat atensi apresiasi, dukungannya terhadap 

kesejahteraan anak buah. Di sini gaya kepemimpinan 

berorientasi pada karyawan. 

3) Teori berdasarkan ciri 

a) Pengetahuan yang luas 

b) Kemampuan bertumbuh dan berkembang 

c) Sifat yang inkuisitif dan kemampuan analitik 

d) Daya ingat yang kuat, keteladan dan naluri relevansi 

e) Ketrampilan berkomunikasi secara  efektif dan menentukan 

skala prioritas 

f) Rasa tepat waktu, ketegasan, fleksibilitas serta orientasi 

masa depan. 

4) Teori kontingensi model Fiedler 

Model ini bahwa kinerja kelompok yang efektif 

tergantung pada perpaduan yang memadai antara gaya interaksi 
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pemimpin dengan anak buah dan derajat sejauh mana situasi 

memberi kendali. Terdapat 3 model menentukan gaya 

kepemimpinan mana yang paling efektif ; 

a) Hubungan pemimpin dengan anak buah 

b) Struktur tugas 

c) Kewibaan posisi pemimpin. 

5) Teori alur – tujuan 

Menurut teori ini bahwa tingkah laku seorang pemimpin 

itu dapat diterima bawahannya sejauh mereka menganggapnya 

sebagai sumber kepuasan.  Artinya seorang pemimpin itu 

memotivasi sejauh mana bahwa kelakuan itu : 

a) Membuat pencapaian kebutuhan bawahan tergantung pada 

kinerja yang efektif. 

b) Memberi pelatihan, dukungan, bimbingan dan imbalan yang 

perlu bagi kinerja efektif. 

c. Peran Pemimpin  

Menurut Komang (2009:101) seorang pemimpin diharapkan 

dapat berperan sebagai berikut : 

1) Pemberi arah  

Seorang pemimpin diharapkan mampu memberi 

pengarahan, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana 

efektivitas maupun efisiensi pelaksanaan dalam upaya 

pencapaian tujuan tersebut. 
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2) Agen perubahan 

Seorang pemimpin sebagai katalisator perubahan pada 

lingkungan internal. Untuk itu pemimpin harus mampu 

mengantisipasi perkembangan di luar serta menganalisis 

implikasinya terhadap organisasi. 

3) Pembicara (spoker person) 

Pemimpin sebagai pembicara yang ahli serta penentu visi 

organisasi dan negosiator organisasi dengan pihak luar. 

4) Pembina (coach) 

Pemimpin adalah pembina team dalam organisasi dan 

mengarahkan perilaku sesuai visi yang telah dirumuskan. 

Dengan kata lain ia berperan sebagai mentor. 

d. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Kepemimpinan 

1) Karakteristik pribadi pemimpin 

Umumnya pemimpin akan mempunyai taraf intelegensi  

yang lebih tinggi dari pada yang dipimpin. Ia membutuhkan 

kesanggupan analitis untuk dapat melihat problema yang luas 

dan hubungan – hubungan yang rumit. Ia juga harus memiliki 

ketrampilan bahasa yang baik , dan menyatakan pendapatnya 

dengan jelas. Karakteristik lainnya adalah kedewasaan sosial dan 

skup yang luas. Emosional yang stabil dan tidak banyak punya 

sikap yang negatif.  
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2) Kelompok yang dipimpin 

Pemimpin harus bisa mengendalikan sebuah organisasi / 

perusahaan yang di pimpin. Dalam hal ini, pemimpin harus 

memahami keadaan perusahaan dan orang – orang yang di 

pimpinnya untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai 

olehnya.  

3) Situasi 

Setiap pemimpin akan berfungsi pada situasi yang berupa 

situasi manusia, fisik dan waktu.dengan pengertian setiap situasi 

adalah unik maka untuk tiap situasi dibutuhkan pemimpin yang 

spesifik. 

e. Tipologi Kepemimpinan 

Djatmiko (2002:52) dilihat dari gaya pengambilan keputusan, 

maka gaya kepemimpinan secara sederhana dapat dibagi menjadi 5 

macam, yaitu: 

1) Tipe Otokratik 

Dalam hal ini pengambilan keputusan seorang manajer 

yang otoratik akan bertindak sendiri. Gaya kepemimpinan 

dimana pengambilan keputusan dalam segala hal terpusat pada 

seorang pemimpin. Para bawahan hanya berhak menjalankan 

tugas-tugas yang diatur pemimpin. 
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2) Tipe Paternalistik 

Orientasi gaya kepemimpinan ini ditujukan pada dua hal 

yaitu penyelesaian tugas dan terpeliharanya hubugan baik 

dengan bawahan sebagaimana seorang bapak akan selalu 

berusaha memelihara hubungan yang serasi dengan anak – 

anaknya. 

3) Tipe Kharismatik 

Seorang pemimpin kharismatik memberikan penekanan 

pada dua hal yaitu berusaha agar tugas – tugas terselenggara 

dengan sebaik – baiknya sekaligus memberikan kesan bahwa 

pemeliharaan hubungan dengan bawahan didasarkan pada 

relasional dan bukan orientasi kekuasaan. 

4) Tipe Laissez Faire 

Gaya kepemimpinan dimana pimpinan membiarkan 

kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya sendiri. 

Pemimpin tidak berpartisipasi dalam kegiatan kelompoknya. 

Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh 

bawahannya. Pemimpin hanya berfungsi sebagai simbol, tidak 

mempunyai wibawa, tidak bisa mengontrol anak buah, tidak 

mampu melaksanakan koordinasi kerja, tidak mampu 

menciptakan suasana kerja yang kooperatif. 
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5) Tipe Demokratis 

Gaya kepemimpinan dimana pimpinan memberi 

wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan 

secara penuh dalam mencapai tujuan yang diinginkan 

perusahaan. Pimpinan sangat percaya kepada bawahannya, 

bahwa bawahannya mampu melaksanakan tugas untuk mencapai 

tujuan dengan baik. Seorang pemimpin yang demokratik 

cenderung memperlakukan bawahannya sebagai rekan kerja dan 

menjaga keseimbangan orientasi penyelesaian tugas dan 

orientasi hubungan yang bersifat relasional. 

f. Indikator Gaya Kepemimpinan  

Menurut Purwanto (2016:25) gaya kepemimpinan yang 

diterapkan dalam suatu  organisasi komunikasi antar pribadi yaitu 

manajer dan bawahan  karyawan harus tetap terjaga dengan baik. 

Terdapat empat indikator gaya kepemimpinan (leadership style) yang 

dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi yang juga berbeda, antara 

lain: pengarahan (directing), pembekalan (coaching), dukungan 

(supporting), dan pendelegasian (delegating). 

1) Pengarahan 

Gaya kepemimpinan pengarahan (directing) tepat 

digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan 

belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan 

suatu tugas tertentu. Di samping itu, tugas pekerjaan yang harus 
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diselesaikan juga cenderung kompleks dan rumit. OIeh karena 

itu, seorang manajer harus mampu menjelaskan sejelas mungkin 

dan rinci tentang apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara 

mengerjakan, dan kapan pekerjaan tersebut harus dapat 

diselesaikan. 

2) Pembekalan 

Gaya kepemimpinan pembekalan (coaching) tepat 

digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah 

memiliki pengalaman yang cukup dalam menyelesaikan 

pekerjaan. Di samping itu, para karyawan memiliki motivasi 

yang cukup tinggi dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya. 

Dalam hal ini, seorang manajer perlu juga memberikan 

penjelasan terhadap tugas dan pekerjaan yang belum dipahami 

dengan baik oleh para karyawan. 

3) Dukungan 

Gaya kepemimpinan dukungan (supporting) tepat 

digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah 

mengenal teknik-teknik yang dituntut dan telah mengembangkan 

hubungan yang baik dengan seorang manajer. Dalam hal ini, 

seorang manajer lebih banyak terlibat dalam berbagai keputusan 

kerja dan memperoleh berbagai masukan atau saran-saran dan 

para karyawan yang sangat berharga bagi peningkatan prestasi 

kerja. 
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4) Pendelegasian 

Gaya kepemimpinan pendelegasian (delegating) tepat 

digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah 

memahami dengan baik tugas-tugas pekerjaan yang harus 

diselesaikan, sehingga mereka layak untuk menerima 

pendelegasian tugas dari seorang manajer. Meskipun telah 

mendelegasikan sebagian tugas pekerjaannya, seorang manajer 

juga harus tetap melakukan pemantauan (monitoring) atas 

kinerja para karyawannya, untuk memastikan bahwa mereka 

tetap berada pada jalur sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

3. Disiplin Kerja 

a. Pengertian Disiplin  

Menurut Sindu (2005:75) disiplin berasal dan bahasa Inggris 

discipline yang berakar dan kata discztile yang berarti murid, 

pengikut, penganut, atau Seseorang yang menerima pengajaran dan 

menyebarkan ajaran tersebut. Disiplin yang berasal dan kata 

discipline dapat berarti peraturan yang harus diikuti, bidang ilmu 

yang dipelajari, ajaran, hukuman atau etika,norma, tata cara 

bertingkah laku. Disciplinarian bermakna orang yang menegakkan 

disiplin-menegakkan peraturan. Disciplinary adalah model atau cara 

untuk memperbaiki atau menghukumi pelanggar peraturan 

(discipline).  
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Menegakkan disiplin kerja adalah memberlakukan peraturan 

dan tata tertib kerja dengan menanamkan etika serta norma kerja 

sehingga tercipta suasana kerja yang tertib, aman, tenang, dan 

menyenangkan. Suasana kerja yang tertib, aman, tenang, dan 

menyenangkan akan menunjang tercapainya produktivitas dan 

efisiensi kerja yang optimal. Tindakan disiplin (disciplinary action) 

adalah tindakan yang dilakukan terhadap (siapa saja, tidak pandang 

bulu) pelanggar disiplin atau pelanggar peraturan.  

Menurut Pandi (2016:1) disiplin kerja adalah suatu tata tertib 

atau peraturan yang dibuat oleh manajemen suatu organisasi, 

disahkan oleh dewan komisaris atau pemilik modal, disepakati oleh 

serikat pekerja dan diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja seterusnya 

orang-orang yang tergabung dalam organisasi tunduk pada tata tertib 

yang ada dengan rasa senang hati, sehingga tercipta dan terbentuk 

melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-

nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Karena sudah 

menyatu dengan dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan 

bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan 

sebaliknya akan membebani dirinya bilamana ia tidak berbuat 

sebagaimana lazimnya. 

Disiplin pada dasarnya merupakan tindakan manajemen untuk 

mendorong agar para anggota organisasi dapat memenuhi berbagai 
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ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi, yang di 

dalamnya mencakup: 

1) Adanya tata tertib atau ketentuan-ketentuan 

2) Adanya kepatuhan para pengikut 

3) Adanya sanksi bagi pelanggar 

b. Tujuan Disiplin Kerja 

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab 

seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Karena 

hal ini akan mendorong gairah atau semangat kerja, dan mendorong 

terwujudnya tujuan organisasi. 

Mangkunegara (2001:129) mengatakan semangat atau moril 

(morale) adalah suatu istilah yang banyak dipergunakan tanpa adanya 

suatu perumusan yang saksama. Semangat menggambarkan suatu 

perasaan, agak berhubungan dengan tabiat (jiwa), semangat 

kelompok, kegembiraan atau kegiatan. Untuk kelompok pekerja, 

penggunaan yang sudah lazim menyatakan bahwa semangat 

menunjukkan iklim dan suasana pekerjaan. Pegawai dengan 

semangat yang tinggi merasa bahwa mereka diikutsertakan tujuan 

organisasi patut diberi perhatian dan bahwa usaha-usaha mereka 

dikenal dan dihargai. 

Pegawai dengan semangat yang tinggi memberikan sikap 

yang positif, seperti kesetiaan, kegembiraan, kerja sama, kebanggaan 

dalam dinas dan ketaatan kepada kewajiban. Produktivitas dan 
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efisiensi yang tinggi cenderung merupakan akibat sikap-sikap dan 

tindakan-tindakan demikian. Sikap dan tindakan itu diantaranya 

disiplin. Disiplin termasuk dalam sikap mental pegawai. Yang 

dimaksud dalam sikap mental adalah sikap terhadap kerja itu sendiri, 

terhadap bekerja dalam industri, terhadap perlunya menghasilkan 

produk bermutu, terhadap pelayanan prima kepada pelanggan dan 

akhirnya terhadap integritas moral dan reputasi. 

Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi karena 

tanpa dukungan disiplin personil yang baik, maka organisasi akan 

sulit dalam mewujudkan tujuannya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa 

kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

c. Fungsi Disiplin Kerja  

Menurut Pandi (2016:3) disiplin kerja sangat dibutuhkan oleh 

setiap pegawai. Disiplin menjadi persyaratan bagi pembentukan 

sikap, perilaku, dan tata kehidupan berdisplin yang akan membuat 

para pegawai mendapat kemudahan dalam bekerja, dengan begitu 

akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung 

usaha pencapaian tujuan. Fungsi disiplin antara lain: 

1) Menata kehidupan bersarna dalam suatu organisasi 

2) Membangun dan rnelatih kepribadian yang baik 

3) Pemaksaan untuk mengikuti peraturan organisasi 

4) Sanksi atau hukuman bagi yang melanggar disiplin 
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Disiplin berfungsi mengatur kehidupan bersama, dalam suatu 

kelompok tertentu atau dalam masyarakat dengan begitu, hubungan 

yang terjalin antara individu satu dengan individu lain menjadi lebih 

baik dan lancar. 

d. Prinsip-Prinsip Disiplin Kerja  

Menurut Pandi (2016:5) terdapat beberapa prinsip 

pendisiplinan sebagai berikut: 

1) Pendisiplinan dilakukan secara pribadi. 

2) Pendisiplinan harus bersifat membangun. 

3) Pendisiplinan haruslah dilakukan oleh atasan langsung dengan 

segera. 

4) Keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan. 

e. Sasaran Disiplin Kerja 

Menurut Pandi (2016:6) ada dua macam sasaran yang dituju 

disiplin kerja, yaitu disiplin diri dan disiplin kelompok. 

1) Disiplin diri 

Disiplin diri adalah disiplin yang dikembangkan atau 

dikontrol oleh diri sendiri. Hal ini merupakan manifestasi atau 

aktualisasi dan tanggung jawab pribadi yang berarti mengakui 

dan menerima nilai-nilai yang ada di luar dirinya. Melalui 

disiplin diri karyawan-karyawan merasa bertanggung jawab dan 

dapat mengatur dirinya sendiri untuk kepentingan organisasi. 
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Penanaman nilai-nilai disiplin dapat berkembang apabila 

didukung oleh situasi lingkungan yang kondusif yaitu situasi 

yang diwarnai perlakuan yang konsisten dan karyawan dan 

pimpinan. Disiplin diri sangat besar peranannya dalarn mencapai 

tujuan organisasi. Melalui disiplin diri seorang karyawan selain 

menghargai dirinya sendiri juga menghargai orang lain. 

2) Disiplin kelompok 

Kegiatan organisasi bukanlah kegiatan yang bersifat 

individu selain disiplin diri masih diperlukan disiplin kelompok. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa disiplin kelompok 

adalah patut, taat dan tunduknya kelompok terhadap peraturan, 

perintah dan ketentuan yang berlaku serta mampu 

mengendalikan diri dan dorongan kepentingan dalam upaya 

pencapaian cita-cita dan tujuan tertentu serta memelihara 

stabilitas organisasi dan menjalankan standar-standar 

organisasional. 

Disiplin kelompok akan tercapai jika disiplin diri telah 

tumbuh dalam diri pegawai. Artinya kelompok akan 

menghasilkan pekerjaan yang optimal jika masing-masing 

anggota kelompok akan memberikan andil sesuai hak dan 

tanggung jawabnya. Selain itu disiplin kelompok juga 

memberikan andil bagi pengembangan disiplin diri bagi 

pengembangan disiplin diri. 
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Misalnya, jika budaya atau iklim dalam organisasi 

tersebut merupakan disiplin kerja yang tinggi, maka mau tidak 

mau pegawai akan membiasakan dirinya mengikuti kerja 

pegawai lainnya. Pegawai dibiasakan bertindak dengan cara 

berdisiplin. Kebiasaan bertindak disiplin ini merupakan awal 

terbentuknya kesadaran. Kaitan antara disiplin diri dan disiplin 

kelompok seperti dua sisi dan satu mata uang. Kedua mata uang, 

keduanya saling melengkapi dan menunjang, dan bersifat 

komplementer. 

f. Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Disiplin Kerja 

Mangkunegara (2001:131) mengatakan bahwa pelaksanaan 

sanksi terhadap pelanggaran disiplin meliputi : 

1) Pemberian peringatan  

Pegawai yang melanggar disiplin kerja perlu diberikan 

surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Tujuannya adalah 

agar pegawai yang bersangkutan menyadari pelanggaran yang 

telah dilakukannya. 

2) Pemberian sanksi harus segera 

Kelalaian pemberian sanksi akan memperlemah disiplin 

yang ada, di samping itu memberi peluang pelanggar untuk 

mengabaikan peraturan perusahaan. Maka bagi pegawai yang 

melanggar harus segera diberikan sanksi. 
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3) Pemberian sanksi harus konsisten 

Hal ini bertujuan agar pegawai sadar dan menghargai 

peraturan – peraturan yang berlaku pada perusahaan. 

Ketidakonsistenan pemberian sanksi dapat mengakibatkan 

pegawai merasakan adanya diskriminasi pegawai, ringannya 

sanksi dan pengabaian disiplin. 

4) Pemberian sanksi harus impersonal 

Pemberian sanksi tidak membeda bedakan pegawai, tua 

muda, pria – wanita tetap diberlakukan sama sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.  

g. Macam-Macam bentuk disiplin pada Organisasi  

Menurut Pandi (2016:7) macam - macam bentuk disiplin pada 

organisasi antara lain :  

1) Disiplin Preventif  

Disiplin preventif adalah disiplin pencegahan agar 

terhindar dan pelanggaran peraturan organisasi, yang ditujukan 

untuk mendorong pegawai agar berdisiplin diri dengan mentaati 

dan mengikuti berbagai standar dan peraturan yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian disiplin preventif merupakan suatu 

upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan suatu 

sikap dan iklim organisasi di mana semua anggota organisasi 

dapat menjalankan dan mematuhi peraturan yang telah 

ditetapkan atas kemauan sendiri. 
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Adapun fungsi dan disiplin preventif adalah untuk 

mendorong disiplin diri para pegawai sehingga mereka dapat 

menjaga sikap disiplin mereka jika pegawai melanggan disiplin 

dasar peraturan maka sanksi diberlakukan. Jadi peraturan 

organisasi atau perusahaan sifatnya memaksa dan wajib di taati 

oleh semua pegawai atau karyawan. 

2) Disiplin Korektif 

Disiplin korektif merupakan disiplin yang dimaksudkan 

untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan yang 

berlaku dan memperbaikinya untuk masa yang akan datang dan 

mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam 

perusahaan. 

Kesimpulannya bahwa disiplin korektif merupakan suatu 

upaya untuk memperbaiki dan menindak pegawai yang 

melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Dengan 

kata lain sasaran disiplin korektif adalah para pegawai yang 

melanggar aturan dan diberi sanksi yang sesuai dengan aturan 

yang berlaku. Disiplin korektif ini dilakukan untuk memperbaiki 

pelanggaran dan mencegah pegawai yang lain melakukan 

perbuatan yang serupa dan mencegah tidak adanya lagi 

pelanggaran di kemudian hari. 
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3) Disiplin Progresif 

Disiplin progresif merupakan pemberian hukuman yang 

lebih berat terhadap pelanggaran yang berulang. Tujuannya 

adalah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk 

mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang 

lebih serius. 

Dilaksanakan disiplin progresif ini akan memungkinkan 

manajemen untuk mengambil hukuman yang berat atau 

pemutusan hubungan kerja. Contoh dan disiplin progresif adalah 

teguran secara lisan oleh atasan, skorsing pekerjaan, diturunkan 

pangkat atau dipecat. 

h. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Disiplin Kerja 

Menurut Pandi (2016:10) adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai atau karyawan suatu 

organisasi, di antaranya adalah: 

1) Faktor kepemimpinan 

2) Faktor Ketegasan 

3) Faktor Sanksi hukuman 

4) Faktor Hubungan kemanusiaan 

5) Faktor kemampuan 

6) Faktor Keadilan 

7) Faktor Pengawasan melekat 

8) Faktor sistem penghargaan 
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i. Indikator Disiplin Kerja 

Menurut Sutrisno (2011:94) indikator disiplin kerja dapat 

dilaksanakan oleh semua anggota atau pegawai yang bekerja pada 

suatu organisasi, adalah: 

1) Ketaatan terhadap aturan waktu 

Dilihat dari jam masuk, jam pulang, dan jam istirahat yang 

tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. 

2) Ketaatan terhadap peraturan 

Peraturan dasar tentang cara berpakaian, bertingkah laku 

dalam pekerjaan, dan aturan tentang apa yang boleh dan apa 

yang tidak boleh dilakukan oleh para pegawai dalam perusahaan. 

3) Ketaatan terhadap perilaku dalam pekerjaan 

Ditunjukkan dengan cara-cara melakukan pekerjaan-

pekerjaan sesuai dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab serta 

cara berhubungan dengan unit kerja lain. 

 

4. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja 

Kepemimpinan memiliki hubungan yang erat dengan kinerja 

karyawan. Kinerja karyawan tidak hanya dilihat dari skill namun juga 

dilihat dari cara seseorang itu memimpin dan mempengaruhi untuk 

mencapai tujuan yang menguntungkan perusahaan. Kepemimpinan 

yang memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan 
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organisasi dalam menyelenggarakan berbagai kegiatannya terutama 

terlihat dalam kinerja para pegawainnya (Siagian,2003:127). 

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Salutondok dan Soegoto (2015) dengan hasil penelitian gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepemimpinan memberi pengaruh pada 

pegawai, pimpinan harus mengarahkan pegawai untuk dapat 

meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab. 

b. Hubungan Disiplin Kerja dan Kinerja 

Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, 

disiplin digunakan untuk memotivasi pegawai agar dapat 

mendisiplinkan diri. Jackson, et all (2010:324) menyatakan standar 

utama dalam mengukur kinerja salah satunya dengan mengukur 

tingkat kehadiran yaitu asumsi yang digunakan dalam mengukur atau 

menilai kerja karyawannya dengan melihat daftar hadir.  

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Lastriani (2014) dengan hasil penelitian disiplin berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja. Artinya semakin baik disiplin maka 

semakin baik pula kinerja pegawai. 
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c. Hubungan Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, dan Kinerja 

Perusahaan yang berhasil dan efektif merupakan perusahaan 

dengan individu yang didalamnya memiliki kinerja yang baik 

(Sudarmanto, 2009). Hal ini berarti bahwa kinerja pegawai 

mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Robbins (2006) 

mengemukakan bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya iklim, kepemimpinan, kualitas pekerjaan, 

kemampuan kerja, inisiatif, motivasi, daya tahan atau kehandalan, 

kuantitas pekerjaan dan disiplin kerja. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir penelitian ini adalah gaya kepemimpinan dengan 

kinerja pegawai, serta hubungan disiplin kerja dengan kinerja pegawai seperti 

penjelasan Robbins (2006:121) bahwa kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh 

gaya kepemimpinan dan disiplin kerja melalui faktor – faktor kinerja 

diantaranya ketepatan waktu, kualitas dan kuantitas. 

Kepemimpinan memiliki hubungan yang erat dengan kinerja 

karyawan. Kinerja karyawan tidak hanya dilihat dari skill namun juga dilihat 

dari cara seseorang itu memimpin dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan 

yang menguntungkan perusahaan. Faktor – faktor kepemimpinan diantaranya 

pengarahan, pembekalan, dukungan dan pendelegasian. Kepemimpinan 

memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi 

terutama terlihat dalam kinerja para pegawainya (Siagian, 2003:127).  
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Standar utama dalam mengukur kinerja salah satunya dengan 

mengukur tingkat kehadiran dalam menilai kerja karyawan baik dari ketaatan 

waktu, peraturan dan perilaku (Jackson, 2010:324). Hal ini didukung dengan 

penelitian yang dilakukan Puspanegara (2009) yang menyatakan bahwa 

disiplin kerja memoderasi hubungan gaya kepemimpinan terhadap kinerja. 

Bagan 2.1. 

Kerangka  Hubungan Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja dan Kinerja 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

1. H1 : Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

2. H2 : Gaya kepemimpinan dan disiplin kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

3. H3 : Disiplinkerja memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja. 

 

Gaya Kepemimpinan (X) 
1. Pengarahan (X1.1) 
2. Pembekalan (X1.2) 
3. Dukungan  (X1.3) 
4. Pendelegasian (X1.4) 

Disiplin Kerja (Z) 
1. Ketaatan terhadap waktu (Z1.1) 
2. Ketaatan terhadap peraturan (Z1.2) 
3. Ketaatan terhadap perilaku dalam pekerjaan (Z1.3) 

Kinerja (Y) 
1. Kualitas (Y1.1) 
2. Kuantitas (Y1.2) 
3. Ketepatan Waktu (Y1.3) 




