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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu dijadikan sebagai pertimbangan dan 

acuan dalam membandingkan pengaruh suatu variabel. Beberapa penelitian 

yang telah dilakukan mengenai kemampuan kerja, disiplin kerja dan kinerja 

karyawan ditunjukkan pada tabel 2.1 berikut : 

Tabel 2.1  

Tabulasi Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti 

& Tahun 

Judul 

Penelitian 

Teknik 

Analisis Data 

Hasil Penelitian 

1 Rahemas Pamesti 

dkk., (2014) 

Pengaruh 

Motivasi, 

Disiplin, 

Lingkungan Dan 

Kemampuan 

kerja Terhadap 

Kinerja 

karyawan bagian 

produksi PT 

Kimia Farma 

Plant Semarang 

Analisis regresi 

linier berganda. 

Variabel motivasi, 

disiplin, lingkungan 

dan kemampuan 

kerja masing-

masing berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

dan keempatnya 

secara simultan 

pengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan.  
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Lanjutan Tabel 2.1 

 Tabulasi Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti & 

Tahun 

Judul Penelitian Teknik Analisis 

Data 

Hasil Penelitian 

2 

 

Sukarani (2014) Pengaruh  Motivasi 

Dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan PT 

Columbindo 

Perdana Cabang 

Purworejo 

Analisis regresi 

linier berganda 

Variabel motivasi 

dan disiplin masing-

masing secara 

signifikan 

berpengaruh 

terhadap kinerja dan 

kedua variabel 

secara simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan.  

3 Romansyah 

Arindra Adhana 

(2013) 

Pengaruh 

Kemampuan kerja 

Dan Disiplin 

Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

panti Sosial 

Asuhan Anak 

Tunas Bangsa Pati 

Analisis regresi 

linier berganda 

Variabel 

kemampuan kerja 

dan disiplin 

masing-masing 

secara signifikan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan dan 

keduanya secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan  terhadap 

kinerja karyawan. 
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Dari hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan pada tabel 2.1 di 

atas, penulis menemukan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian saat ini yaitu : 

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahemas Pamesti dkk., (2014) telah 

ditemukan perbedaan penelitian yaitu terletak pada obyek penelitian dan  

variabel bebas yang diteliti yaitu motivasi, disiplin, lingkungan dan 

kemampuan kerja sedangkan variabel bebas peneliti saat ini adalah 

kemampuan kerja dan disiplin kerja. Persamaan penelitian terletak pada 

variabel terikat yaitu kinerja, serta persamaan teknik analisis data yaitu 

menggunakan analisis regresi linier berganda. 

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sukarani (2014) telah ditemukan 

perbedaan penelitian yaitu terletak pada variabel bebas penelitian yaitu 

motivasi dan disiplin kerja sedangkan variabel bebas peneliti saat ini 

adalah kemampuan kerja dan disiplin kerja. Persamaan penelitian terletak 

pada variabel terikat yaitu kinerja, serta persamaan teknik analisis data 

yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda. 

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Romansyah Arindra Adhana (2013) 

telah ditemukan perbedaan penelitian yaitu terletak pada obyek yang 

diteliti. Persamaan penelitian yaitu terletak pada variabel bebas dan 

variabel terikat yang diteliti, serta persamaan teknik analisis data yaitu 

menggunakan analisis regresi linier berganda. 
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B. Landasan Teori 

1.  Kinerja 

a.  Pengertian Kinerja 

Mathis dan Jackson (2006:378) menyatakan bahwa pada 

dasarnya kinerja adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

karyawan. 

Prawirosentono (2008:64) mengungkapkan bahwa kinerja 

adalah sesuatu yang dicapai seseorang atau kelompok dalam organisasi 

yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

dalam rangka mencapai tujuan perusahaan secara legal, dan tidak 

melanggar hukum,moral dan etika.  

Mangkuprawira dan Hubeis (2007:153) menyatakan bahwa 

kinerja karyawan adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara 

berencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi 

bersangkutan. 

Rivai dan Basri (2008:14) menyatakan bahwa kinerja adalah 

hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama 

periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan 

berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran 

atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati 

bersama. 
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b. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Keith Davis dalam Mangkunegara (2006:67) menyatakan  

beberapa faktor yang mempengaruhi  pencapaian kinerja, antara lain: 

1. Faktor Kemampuan  

Secara psikologis, kemampuan terdiri dari kemampuan 

potensi dan kemampuan reality yaitu pengetahuan dan 

kemampuan skill. Artinya pimpinan dan karyawan yang memiliki 

tingkat IQ diatas rata-rata apalagi IQ superior, very superior, 

giffed dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk 

jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-

hari maka akan lebih mudah mencapai kinerja yang maksimal. 

2. Faktor motivasi 

Faktor motivasi diartikan sebagai suatu sifat pimpinan dan 

karyawan terhadap situasi kerja lingkungan organisasinya. 

Mereka yang bersikap positif terhadap situasi kerjanya akan 

menunjukkan motivasi kerja yang tinggi dan sebaliknya jika 

mereka bersikap negative terhadap situasi dalam menunjukkan 

motivasi kerja rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup 

antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan 

pimpinan. 

Prawirosentono (2008:27) menyatakan beberapa faktor 

yang mempengaruhi kinerja yaitu : 

1. Efektifitas dan efisiensi 
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Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh 

mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-

akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil 

yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif 

dinamakan tidak efesien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari 

tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efisien.  

2. Otoritas (wewenang) 

Otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam 

suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi 

kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja 

sesuai dengan kontribusinya. 

3. Disiplin    

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. 

Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang 

bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan 

organisasi dimana dia bekerja. 

4. Inisiatif 

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam 

membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan 

dengan tujuan organisasi. 

c. Indikator Kinerja 

Menurut Mathis dan Jackson (2006:387) kinerja diukur 

dengan indikator  yang meliputi :  
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1. Kuantitas, yaitu jumlah atau target yang dihasilkan dinyatakan 

dalam istilah unit jumlah siklus aktivitas yang diselesakan. 

2. Kualitas, yaitu hasil kegiatan yang dilakukan mendekati 

sempurna, dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari 

penampilan kegiatan dalam memenuhi tujuan yang diharapkan 

dari suatu kegiatan. 

3. Pengetahuan dan keterampilan, yaitu pengetahuan dan 

ketrampilan yang dimiliki oleh karyawan dari suatu organisasi.  

4. Ketepatan waktu,  yaitu aktivitas yang diselesaikan pada waktu 

awal yang diinginkan dilihat dari sudut koordinasi dari hasil 

output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas 

lain.  

5. Komunikasi, yaitu hubungan antau interaksi dengan sesama 

rekan kerja dalam organisasi 

d. Pengertian Evaluasi Kinerja 

Rivai dan Basri (2008:18), menyatakan bahwa penilaian kinerja 

merupakan kajian sistematis tentang kondisi karyawan yang 

dilaksanakan secara formal yang diakitkan dengan standar kerja yang 

telah ditentukan perusahaan 

e. Manfaat Penilaian Kinerja  

Handoko (2000:135), mengemukakan bahwa manfaat yang 

dapat dipetik dari penilaian kinerja antara lain: 

1. Perbaikan kinerja 
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2. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi 

3. Keputusan-keputusan penempatan 

4. Kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

5. Perencanaan dan pengembangan karier 

6. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing 

7. Ketidak-akuratan informasional 

8. Kesalahan-kesalahan design pekerjaan 

9. Kesempatan yang adil 

10. Tantangan-tantangan eksternal 

f. Level Kinerja 

Terkait kinerja, Rummler dan Branche dalam Sudarmanto 

(2009:7), mengemukakan ada tiga level kinerja yaitu : 

1. Kinerja organisasi, merupakan pencapaian hasil out-come pada 

level atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi 

ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan 

manajemen organisasi. 

2. Kinerja proses, merupakan kinerja pada proses tahapan dalam 

menghasilkan produk atau pelayanan. Kinerja pada level proses 

dipengaruhui oleh tujuan proses, rancangan proses, dan 

manajemen proses. 

3. Kinerja individu/pekerjaan, merupakan pencapaian atau 

efektifitas di tingkat karyawan atau tingkat pekerjaan. Kinerja 
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pada level ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan 

pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. 

 

2. Kemampuan Kerja 

a. Pengertian Kemampuan  

Gibson (2003:53) menyatakan bahwa kemampuan ialah sifat 

bawaan lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang 

menyelesaikan pekerjaan.  

Robbins (2001:154) mengemukakan bahwa kemampuan 

adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas 

dalam suatu pekerjaan. 

b. Klasifikasi Kemampuan  

Menurut Robbins (2001:82), terdapat dua jenis kemampuan  

yaitu : 

1. Kemampuan intelektual 

Kemampuan  yang diperlukan untuk melakukan atau menjalankan 

kegiatan mental. Robbins mencatat 7 (tujuh) dimensi yang 

membentuk kemampuan intelektual yakni : 

a. Kecerdasan numerik, adalah kemampuan berhitung dengan 

cepat dan tepat. 

b. Pemahaman verbal, adalah kemampuan memahami apa yang 

dibaca atau didengar. 
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c. Kecepatan perseptual, yaitu kemampuan  mengenal kemiripan 

dan perbedaan visual dengan cepat dan tepat.. 

d. Penalaran induktif, adalah kemampuan  mengenal suatu urutan 

logis dalam satu masalah dan pemecahannya 

e. Penalaran deduktif, adalah kemampuan menggunakan logikan 

dan menilai implikasi dari suatu argumen. 

f. Visualisasi ruang, yaitu kemampuan membayangkan 

bagaimana suatu obyek akan tampak seandainya posisi dalam 

ruang diubah 

g. Ingatan, adalah berupa kemampuan menahan dan mengenang 

kembali pengalaman masa lalu. 

2. Kemampuan fisik 

Kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut daya 

stamina, kecekatan, dan keterampilan.  

Menurut Fitz dalam Swasto (2003: 81) mengemukakan bahwa 

kemampuan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Kemampuan pengetahuan, adalah pemahaman secara laus 

mencakup segala hal yang pernah diketahui yang berkaitan 

dengan tugas-tugas individu dalam organisasi. 

2. Kemampuan keterampilan, merupakan kemampuan 

psikomotorik dan teknik pelaksanaan kerja tertentu yang 

berkaitan dengan tugas individu dalam organisasi. 
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3. Kemampuan sikap, merupakan kemampuan yang mempunyai 

pengaruh tertentu terhadap tanggapan seseorang kepada ornag 

lain, obyek dan situasi yang berhubungan dengan orang tersebut. 

Rao (2000:98) mengklasifikasikan kemampuan menjadi empat 

yaitu : 

1. Kemampuan teknis, mencakup pengertian mengenai suatu 

aktivitas khusus dan kecakapan didalamnya, terutama yang 

berkenaan dengan metode, proses, prosedur teknik. 

2. Kemampuan perilaku, mencakup kepandaian orang berhubungan 

dengan orang lain. 

3. Kemampuan manajerial, mencakup pengertian yang berkenaan 

dengan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, 

pemonitoran, penilaian, penyelesaian dan sebagainya. 

4. Kemampuan konseptual, mencakup kemampuan untuk melihat 

organisasi secara keseluruhan. 

c. Indikator Kemampuan  

Ada 3 jenis kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk 

mendukung seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas, 

sehingga tercapai hasil yang maksimal (Robert R. Katz, dalam Moenir 

2008:117) yaitu : 

1. Kemampuan teknis adalah pengetahuan dan penguasaan kegiatan 

yang bersangkutan teknis dengan cara proses dan prosedur yang 

menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja. 
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2. Kemampuan sosial adalah kemampuan  dalam bekerja sama 

(team work)  dalam sebuah kelompok kerja. 

3. Kemampuan konseptual adalah kemampuan untuk menganalisis 

dan merumuskan tugas-tugas yang diembannya. 

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan  

Michael Zwell dalam Wibowo (2007:102) mengungkapkan 

bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kemampuan seorang karyawan yaitu: 

1. Keyakinan dan nilai-nilai 

2. Keterampilan 

3. Pengalaman 

4. Karakteristik pribadi 

5. Motivasi isu emosional 

 

3. Disiplin 

a. Pengertian Disiplin  

Hasibuan (2003:193) menyatakan bahwa disiplin adalah 

kesadaran dan kesediaan seseorang  menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma soaial yang berlaku. 

Handoko (2000:208) menyatakan bahwa disiplin adalah 

kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar 

organisasional. 
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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. 

b. Macam-macam disiplin kerja 

Menurut Mangkunegara (2001:129), terdapat 2 bentuk disiplin 

kerja yaitu: 

1. Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakan karyawan 

mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah 

digariskan oleh perusahaan. Tujuan dasarnya adalah untuk 

menggerakan  karyawan berdisiplin diri. Dengan cara preventif, 

karyawan dapat memelihara dirinya terhadap peraturan-peraturan 

perusahaan. 

2. Disiplin Korektif 

Displin korektif adalah suatu upaya menggerakkan karyawan dalam 

menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi 

peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Pada 

disiplin korektif, karyawan yang melanggar disiplin perlu diberikan 
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sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, Tujuan pemberian sanksi 

adalah untuk memperbaiki karyawan pelanggar, memelihara peraturan 

yang berlaku, dan memberikan pelajaran kepada pelanggar. 

c. Indikator  Disiplin Kerja 

Robbins dan Coulter (2005:182)  menyatakan bahwa kriteria 

yang dipakai dalam disiplin kerja tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi tiga indikator disiplin kerja yaitu diantaranya: 

1. Disiplin waktu 

Disiplin waktu disini diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang 

menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja yang meliputi: kehadiran 

dan kepatuhan karyawan pada jam kerja, karyawan melaksanakan 

tugas dengan tepat waktu dan benar. 

2. Disiplin peraturan 

Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar 

tujuan suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Untuk itu 

dibutuhkan sikap setia dari karyawan terhadap komitmen yang 

ditetapkan tersebut. Kesetiaan disini berarti taat dan patuh dalam 

melaksanakan perintah dari atasan dan peraturan, tata tertib yang telah 

ditetapkan serta ketaatan karyawan dalam menggunakan kelengkapan 

pakaian seragam yang telah ditentukan organisasi atau perusahaan. 

3. Disiplin tanggung jawab 

Salah satu wujud tanggung jawab karyawan adalah penggunaan dan 

pemeliharaan peralatan yang sebaik-baiknya sehingga dapat 
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menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar. Serta adanya 

kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya sebagai seorang karyawan. 

d. Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

Singodimedjo dalam  Edy Sutrisno (2011:89) mengemukakan 

faktor faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu : 

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi 

Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya disiplin. 

Para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang belaku, bila ia 

merasa mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan jerih 

payahnya yang telah dikontribusikan bagi perusahaan 

2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan 

Keteladanan pimpinan sangat penting sekali, karena dalam 

lingkungan perusahaan, semua karyawan akan selalu memperhatikan 

bagaimana pimpinan dapat menegakkan disiplin dirinya dan 

bagaiman ia dapat mengendalikan dirinya dari ucapan, perbuatan dan 

sikap yang dpaat merugikan aturan disiplin yang sudah ditetapkan. 

3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan 

Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam perusahaan, bila 

tidak adanya aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan 

bersama. 

4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan 
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Bila ada seorang karyawan yang melanggar disiplin, maka perlu ada 

keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan 

tingkat pelanggaran yang dibuatnya. 

5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan 

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perlu ada 

pengawasan, yang akan mengarahkan karyawan agar dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Orang yang paling tepat melaksanakan pengawasan 

terhadap disiplin ini tentulah atasan langsung para karyawan yang 

bersangkutan. Hal ini disebabkan para atasan langsung itulah yang 

paling tau dan paling dekat dengan para karyawan yang ada 

dibawahnya. 

6. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan 

Seorang karyawan tidak hanya puas dengan menerima kompensasi 

yang tinggi, pekerjaan yang menantang, tetapi mereka juga masih 

membutuhkan perhatian dari pimpinannya sendiri. Keluhan dan 

kesulitan mereka ingin didengar, dan dicarikan jalan keluarnya. 

Pimpinan yang berhasil memberi perhatian yang besar kepada para 

karyawan akan dapat menciptakan disiplin kerja yang baik. 

7. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya 

disiplin. Kebiasaan-kebiasaan positif itu antara lain: 

 Saling menghormati, bila bertemu di lingkungan pekerjaan. 
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 Melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya, 

sehingga para karyawan akan turut merasa bangga dengan 

pujian tersebut. 

 Sering mengikutsertakan karyawan dalam pertemuan-

pertemuan, apalagi pertemuan yang berkaitan dengan nasib 

dan pekerjaan mereka. 

 Memberi tahu bila ingin meninggalkan tempat kepada rekan 

sekerja, dengan menginformasikan, kemana dan untuk urusan 

apa, walaupun kepada bawahan sekalipun. 

e. Pentingnya Disiplin Kerja 

Edy Sutrisno (2011:87)  mengemukakan bahwa tujuan utama 

disiplin adalah untuk meningkatkan efisiensi semaksimal mungkin 

dengan cara mencegah pemborosan waktu dan energi. Selain itu, 

disiplin mencegah kerusakan atau kehilangan harta benda, mesin, 

peralatan dan perlengkapan kerja yang disebabkan oleh ketidakhati-

hatian, senda gurau atau pencurian. Disiplin mencoba mengatasi 

kesalahan dan keteledoran yang disebabkan karena kurang perhatian, 

ketidakmampuan, dan keterlambatan. 

Disiplin berusaha mencegah permulaan kerja yang lambat atau 

terlalu awalnya mengakhiri kerja yang disebabkan karena 

keterlambatan atau kemalasan. Disiplin juga berusaha untuk 

mengatasi perbedaan pendapat antar karyawan dan mencegah 
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ketidaktaatan yang disebabkan oleh salah pengertian dan salah 

penafsiran. 

Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar 

manfaatnya, baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi karyawan. 

Bagi organisasi, adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya 

tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga diperoleh hasil 

yang optimal. Adapun bagi karyawan akan diperoleh suasana kerja 

yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat kerja dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian, karyawan dapat 

melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran serta dapat 

mengembangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin demi 

terwujudnya tujuan organisasi. 

f. Peraturan yang berkaitan dengan disiplin kerja 

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin menurut 

Singodimedjo dalam Edy Sutrisno (2011:94) antara lain : 

1. Peraturan jam masuk, pulang dan jam istirahat 

2. Peraturan dasar tentang berpakaian, dan bertingkah laku dalam 

pekerjaan. 

3. Peraturan cara-cara melakukan pekerjaan dan berhubungan 

dengan unit kerja lain. 

4. Peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh 

dilakukan oleh para karyawan selama dalam organisasi dan 

sebagainya. 
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g. Fungsi Disiplin Kerja 

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

setiap karyawan. Disiplin menjadi persyaratan bagi pembentukan 

sikap, perilaku, dan tata kehidupan berdisiplin yang akan membuat 

karyawan mendapat kemudahan dalam bekerja, dengan begitu akan 

menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung usaha 

pencapaian tujuan. Fungsi disiplin antara lain : 

1. Menata kehidupan bersama dalam suatu organisasi. 

2. Membangun dan melatih kepribadian yang baik. 

3. Pemaksaan untuk mengikuti peraturan organisasi. 

4. Sanksi atau hukuman bagi yang melanggar disiplin. 

h. Prinsip-Prinsip Disiplin Kerja 

Pandi (2016:5) mengemukakan 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 

 

4. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Kemampuan kerja dengan Kinerja 
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Kemampuan kerja memiliki hubungan yang erat dengan 

kinerja. Kinerja karyawan dapat optimal jika karyawan tersebut 

memiliki kemampuan kerja yang memadai untuk melakukan 

pekerjaannya. Hal ini seperti yang dikemukakan Robbins (2001:218)  

bahwa tingkat kinerja karyawan akan sangat tergantung pada faktor 

kemampuan karyawan itu sendiri seperti tingkat pendidikan, 

pengetahuan, dan pengalaman dimana dengan tingkat kemampuan 

yang semakin baik akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula dan 

sebaliknya tingkat pendidikan, pengetahuan dan pengalaman yang 

buruk akan berdampak pada penurunan kinerja. 

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rahemas Pamesty., dkk (2014) dengan hasil penelitian kemampuan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan kerja yang dimiliki 

oleh karyawan maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. 

b. Hubungan Disiplin Kerja dengan Kinerja 

Kedisiplinan merupakan salah satu hal penting yang 

mempengaruhi kinerja karyawan. Semakin baik disiplin karyawan, 

maka semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Hasibuan, 

(2003:193) mengemukakan bahwa “Disiplin kerja yang baik 

mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap 

tugas-tugas yang diberikan kepadanya”. Hal ini dapat mendorong 

gairah kerja guna terwujudnya tujuan perusahaan. 
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Prawirosentono (2008:27) mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan yang salah satu diantaranya adalah 

disiplin kerja. Disiplin kerja diperlukan untuk menghasilkan kinerja 

yang bagus, dengan disiplin karyawan akan berusaha untuk 

melakukan pekerjaan semaksimal mungkin dan kinerja yang 

dihasilkan akan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan.  

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sukarani (2014) dengan hasil penelitian disiplin berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi disiplin  karyawan maka kinerja yang dihasilkan juga 

akan meningkat. 

c. Hubungan Kemampuan kerja, Disiplin kerja, dan Kinerja 

Kemampuan kerja dan disiplin kerja karyawan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kinerja yang diharapkan 

oleh perusahaan ditentukan oleh seberapa besar kemampuan kerja dan 

disiplin kerja yang dimiliki oleh karyawan.  

Robbins (2006:121) menyatakan bahwa kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya iklim organisasi, 

kepemimpinan, kualitas pekerjaan, kemampuan, inisiatif, motivasi, 

daya tahan atau kehandalan, kuantitas kerja dan disiplin kerja. 

Peningkatan kemampuan dan disiplin kerja pada diri karyawan dapat 

memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja 

organisasi. 
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Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Romansyah Arindra Pradana (2013) dengan hasil penelitian bahwa 

kemampuan kerja dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan kerja 

dan semakin tinggi disiplin kerja maka kinerja karyawan akan 

semakin tinggi. 

C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini adalah akan menganalisis pengaruh kemampuan kerja 

terhadap kinerja karyawan, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

dan pengaruh kemampuan kerja dan disiplin kerja secara simultan terhadap 

kinerja karyawan.  

Robbins (2006:121) menyatakan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya iklim organisasi, kepemimpinan, kualitas 

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

kuantitas kerja dan disiplin kerja 

Kemampuan kerja dan disiplin kerja merupakan variabel bebas yang 

masing-masing memiliki indikator. Indikator kemampuan kerja adalah 

kemampuan teknis, kemampuan sosial, kemampuan konseptual (Robert R. 

Katz, dalam Moenir (2008:117). Indikator disiplin kerja adalah disiplin 

waktu,disiplin peraturan, disiplin tanggung jawab (Robbins dan Coulter, 

2005:182). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan yang 

indikatornya adalah kuantitas, kualitas, ketepatan waktu (Mathis dan Jackson, 

2006:378) 
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Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang diuraikan di atas 

maka dapat dikemukakan kerangka pikir seperti bagan 2.1 sebagai berikut : 

Bagan 2.1 

Kerangka Hubungan Kemampuan kerja, Disiplin Kerja dan Kinerja  

  

 

  

 H1 

 

 

 

 H3 

  

                                                                      H2 

 

 

 

D. Hipotesis 

Robbins (2006:49), menyatakan bahwa kemampuan berhubungan erat 

dengan kemampuan fisik dan mental yang dimiliki seseorang untuk 

melaksanakan pekerjaan. Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi peningkatan 

kinerja karyawan. 

Kinerja (Y) 

 1) Kuantitas 

 2) Kualitas 

 3) Ketepatan waktu 

 

Disiplin Kerja (X2) 

1) Disiplin waktu 

2) Disiplin peraturan 

3) Disiplin tanggung 

jawab 

 

Kemampuan kerja (X1) 

1) Kemampuan 

Teknis 

2) Kemampuan Sosial 

3) Kemampuan 

Konseptual 
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Hasibuan (2003:20), menyatakan bahwa faktor disiplin sangat 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Disiplin biasanya berbanding lurus 

terhadap kinerja karyawan dalam suatu perusahaan, bila tingkat disiplin 

karyawan suatu perusahaaan baik maka tingkat kinerja perusahaan itu juga 

akan baik. 

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Romansyah Arindra Adhana (2013), yang menyatakan bahwa kemampuan 

kerja dan disiplin kerja berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

kinerja. Dari uraian tersebut maka dapat di hipotesiskan : 

1. H1 : Kemampuan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan

PT. Perhutani Anugerah Kimia.

2. H2 : Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT.

Perhutani Anugerah Kimia.

3. H3 : Kemampuan kerja dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Perhutani Anugerah Kimia.




