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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka 

penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut ini adalah beberapa penelitian 

terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini antara lain: 

Penelitian Liyas dan Primadi (2017) menyimpulkan bahwa disiplin 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan besarnya 

pengaruh yang diberikan adalah 74,8%. Penelitian Saraswathi dkk (2017) 

menyimpulkan bahwa self efficacy berpengaruh positif pada kinerja pegawai. 

Efek moderasi dukungan organisasional berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pegawai. Penelitian Putri (2015) menyimpulkan bahwa self efficacy 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, lingkungan kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja pegawai, dan disiplin kerja berpengaruh negatif 

terhadap kinerja pegawai. Self efficacy, lingkungan kerja dan disiplin kerja 

secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor Kesyahbandaran 

dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama 

melakukan analisis mengenai pengaruh disiplin kerja, self efficacy, dan kinerja 

karyawan. Adapun perbedaannya yaitu mengenai obyek yang diteliti. Beberapa 

hasil dari penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Judul Penelitian Variabel 
Alat 

Analisis  
Hasil Penelitian 

Pengaruh Disiplin 

Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Pada Bank 

Perkreditan Rakyat 

(Liyas dan Primadi, 

2017) 

Independent: 

- Disiplin 

Kerja 

 

Dependent: 

- Kinerja 

Karyawan  

Regresi 

Sedarhana 

Disiplin kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

Pengaruh Self 

Efficacy Terhadap 

Kinerja Pegawai 

Dengan Dukungan 

Organisasional 

Sebagai Pemoderasi 

(Saraswathi dkk, 

2017) 

Independent: 

- Self Efficacy 

 
Dependent: 

- Kinerja 

Pegawai  

 

Moderating: 

- Dukungan 

Organisasi 

 

Regresi 

Pemoderasian 

Self efficacy berpengaruh 

positif pada kinerja 

pegawai. Efek moderasi 

dukungan organisasional 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai 

Pengaruh Self 

Efficacy, 

Lingkungan Kerja 

dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Kantor 

Kesyahbandaran 

dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas I 

Tanjung Emas 

Semarang 

(Putri, 2015) 

Independent: 

- Self Efficacy 

- Lingkungan 

Kerja 

- Disiplin 

Kerja 

 

Dependent: 
- Kinerja 

Pegawai 

Regresi 

Berganda 

Self efficacy dan 

lingkungan kerja 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

pegawai, disiplin kerja 

berpengaruh negatif 

terhadap kinerja 

pegawai. Self efficacy, 
lingkungan kerja dan 

disiplin kerja secara 

simultan berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai 

Sumber: Liyas dan Primadi (2017); Saraswathi dkk (2017); Putri (2015) 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Disiplin Kerja 

Sutrisno (2010:86) menjelaskan bahwa “disiplin kerja adalah suatu 

kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan 

dan ketetapan perusahaan.” Fathoni (2006:172) mengartikan “disiplin kerja 
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sebagai kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan 

organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.” Sinungan (2003;135) 

mendefinisikan “disiplin kerja sebagai sikap kejiwaan dari seseorang atau 

sekelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau 

mematuhi segala aturan atau keputusan yang telah ditetapkan.” 

Berdasarkan definisi di atas, maka disimpulkan bahwa disiplin kerja  

adalah ketaatan karyawan terhadap perjanjian kerja yang telah disepakati 

bersama yang ditransformasikan oleh karyawan dalam bentuk kegiatan atau 

perbuatan. 

a. Aspek Disiplin Kerja 

Veithzal (2008:32) mengklasifikasikan empat aspek perspektif 

yang menyangkut disiplin kerja, yaitu: 

1) Disiplin retributive (retributive discipline) yaitu berusaha menghukum 

orang yang berbuat salah.  

2) Disiplin korektif (corrective discipline) yaitu berusaha membantu 

karyawan mengkoreksi perilakunya yang tidak tepat.  

3) Perspektif hak-hak individu (individual right perspective) yaitu 

berusaha melindungi hak-hak dasar individu selama tindakan-tindakan 

disipliner.  

4) Perspektif utilitarian (utilitarian perspective) yaitu berfokus kepada 

penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi-konsekuensi 

tindakan disiplin melebihi dampak-dampak negatifnya.  
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b. Faktor-faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja 

Hasibuan (2005:194-198) mengkategorikan faktor-faktor yang 

memengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan pada suatu organisasi, yaitu: 

1) Tujuan dan kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara 

ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan 

2) Teladan pimpinan 

Teladan pimpinan sangaat berperan dalam menentukan kedisiplinan 

karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para 

bawahannya. 

3) Balas jasa 

Balas jasa (gaji atau kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan 

karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan 

karyawan terhadap perusahaan/ pekerjaannya. 

4) Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena 

ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta 

diperlakukan sama dengan manusia lainnya. 

5) Waskat (pengawasan melekat) 

Waskat ialah tindakan nyata dan efektif untuk mencegah/mengetahui 

kesalahan, membetulkan kesalahan, menjaga kedisiplinan, 

meningkatkan prestasi kerja, mengaktifkan peranan atasan dan 
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bawahan, menggali sistem-sistem kerja yang paling efektif, serta 

menciptakan sistem internal control yang terbaik dalam mendukung 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

6) Sanksi hukuman 

Sanksi hukuman yang semakin berat, maka karyawan akan semakin 

takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap dan perilaku 

indisipliner karyawan akan berkurang.  

7) Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan perusahaan, pimpinan harus berani dan tegas 

bertindak untuk memberikan sanksi sesuai dengan yang telah 

ditetapkan perusahaan sebelumnya. 

8) Hubungan kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama karyawan 

ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. 

Manajer harus berusaha menciptakan suasana hubungan kemanusiaan 

yang serasi baik diantara semua karyawan. 

c. Indikator Disiplin Kerja  

Guntur (2008:34-35) mengklasifikasikan disiplin kerja menjadi 

lima indikator, yaitu:  

1) Disiplin terhadap waktu  

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.  
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2) Disiplin terhadap target  

Suatu bentuk perilaku karyawan dalam menyelesaikan tugas 

pekerjaanya sesuai dengan target yang ditetapkan.  

3) Disiplin terhadap kualitas  

Kualitas dari suatu hasil pekerjaan sangatlah penting bagi karyawan 

karena kualitas hasil pekerjaan menunjukkan kemampuan seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya  

4) Disiplin terhadap prioritas kerja  

Salah satu wujud tanggung jawab karyawan adalah memprioritaskan 

pekerjaannya dari kegiatan-kegiatan lain. Seorang karyawan harus 

mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 

Serta adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan.  

5) Disiplin terhadap prosedur kerja  

Peraturan maupun prosedur kerja dibuat agar seorang karyawan dapat 

melaksanakan pekerjaan yang dicapai dengan baik. Untuk itu 

dibutuhkan sikap komitmen dari karyawan terhadap prosedur yang  

telah ditetapkan tersebut. 

Robbins dan Coulter (2005:182) menjabarkan kriteria yang 

dipakai dalam disiplin kerja dapat dikelompokkan menjadi tiga indikator 

disiplin kerja yaitu:  

1) Disiplin waktu 

Disiplin waktu disini diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang 

menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja yang meliputi : kehadiran 
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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 telah 

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 

menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar. Serta adanya 

kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya sebagai seorang karyawan. 

2. Self Efficacy 

Ghufron dan Risnawati (2014:74) menjelaskan bahwa “self efficacy 

mengacu pada keyakinan akan kemampuan individu untuk menggerakkan 

motivasi, kemampuan kognitif, dan tindakan yang diperlukan untuk 

memenuhi tuntutan situasi.” Alwisol (2011:287) menyatakan bahwa “self 

efficacy sebagai persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat 

berfungsi dalam situasi tertentu.” Feist dan Feist (2010:212) mendefinisikan 
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“self efficacy adalah keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk 

melakukan suatu bentuk kontrol terhadap fungsi orang itu sendiri dan 

kejadian dalam lingkungan.” 

Berdasarkan definisi di atas, maka disimpulkan bahwa self efficacy 

keyakinan individu pada kemampuan dirinya sendiri dalam menghadapi 

atau meyelesaikan suatu tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan  

untuk mencapai suatu hasil dalam situasi tertentu. 

a. Sumber Self Efficacy 

Feist dan Feist (2010:213-215) menjelaskan bahwa self efficacy 

dapat ditumbuhkan dan dipelajari melalui empat hal, yaitu: 

1) Pengalaman Menguasai Sesuatu (Mastery Experience) 

Pengalaman menguasai sesuatu yaitu performa masa lalu. Secara 

umum performa yang berhasil akan menaikan Self Efficacy individu, 

sedangkan pengalaman pada kegagalan akan menurunkan. Setelah self 

efficacy kuat dan berkembang melalui serangkain keberhasilan, 

dampak negatif dari kegagalan-kegagalan yang umum akan terkurangi 

secara sendirinya. Bahkan kegagalan-kegagalan tersebut dapat diatasi 

dengan memperkuat motivasi diri apabila seseorang menemukan 

hambatan yang tersulit melalui usaha yang terus-menerus. 

2) Pengalaman orang lain (vicarious experiences)  

Pengamatan terhadap keberhasilan orang lain dengan kemampuan 

yang sebanding dalam mengerjakan suatu tugas akan meningkatkan 

Self Efficacy individu dalam mengerjakan tugas yang sama. Begitu 
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pula sebaliknya, pengamatan terhadap kegagalan orang lain akan 

menurunkan penilaian individu mengenai kemampuannya dan 

individu akan mengurangi usaha yang dilakukannya. 

3) Persuasi sosial (social persuation) 

Individu diarahkan berdasarkan saran, nasihat, dan bimbingan 

sehingga dapat meningkatkan keyakinannya tentang kemampuan-

kemampuan yang dimiliki dapat membantu tercapainya tujuan yang 

diinginkan. Individu yang diyakinkan secara verbal cenderung akan 

berusaha lebih keras untuk mencapai suatu keberhasilan. Namun 

pengaruh persuasi tidaklah terlalu besar, dikarenakan tidak 

memberikan pengalaman yang dapat langsung dialami atau diamati 

individu. Pada kondisi tertekan dan kegagalan yang terus-menerus, 

akan  menurunkan kapasitas pengaruh sugesti dan lenyap disaat 

mengalami kegagalan yang tidak menyenangkan. 

4) Keadaan fisiologis dan emosional (physiological and emotional 

states) 

Emosi yang kuat biasanya akan mengurangi performa, saat seseorang 

mengalami ketakutan yang kuat, kecemasan akut, atau tingkat stres 

yang tinggi, kemungkinan akan mempunyai ekspetasi efikasi yang 

rendah. 
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b. Dimensi Self Efficacy 

Bandura dalam Ghufron dan Risnawati (2014:88) self efficacy 

pada diri tiap individu akan berbeda antara satu individu dengan yang 

lainnya berdasarkan tiga dimensi, yaitu: 

1) Tingkat kesulitan (magnitude)  

Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika individu 

merasa mampu untuk melakukannya. Apabila individu dihadapkan 

pada tugas-tugas yang disusun menurut tingkat kesulitannya, maka 

efikasi diri individu mungkin akan terbatas pada tugas-tugas yang 

mudah, sedang, atau bahkan meliputi tugas-tugas yang paling sulit, 

sesuai dengan batas kemampuan yang dirasakan untuk memenuhi 

tuntutan perilaku yang dibutuhkan pada masing-masing tingkat. 

Dimensi ini memiliki implikasi terhadap pemilihan tingkah laku yang 

dirasa mampu dilakukannya dan menghindari tingkah laku yang 

berada di luar batas kemampuan yang di rasakannya.  

2) Kekuatan keyakinan (strength)  

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau 

pengharapan individu mengenai kemampuannya. Pengharapan yang 

lemah mudah digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak 

mendukung. Sebaliknya, pengharapan yang mantap mendorong 

individu tetap bertahan dalam usahanya. Meskipun mungkin 

ditemukan pengalaman yang kurang menunjang. Dimensi ini biasanya 

berkaitan langsung dengan dimensi level, yaitu makin tinggi level 
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taraf kesulitan tugas, makin lemah keyakinan yang dirasakan untuk 

menyelesaikannya. 

3) Luas bidang perilaku (geneality) 

Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang mana 

individu merasa yakin akan kemampuannya. Individu dapat merasa 

yakin terhadap kemampuan dirinya. Apakah terbatas pada suatu 

aktivitas dan situasi tertentu atau pada serangkain aktivitas dan situasi 

yang bervariasi. 

3. Kinerja Karyawan  

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

kelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif, sesuai 

dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi (Moeheriono, 2010:61). Mangkunegara 

(2008:67) menjelaskan “kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.” 

Berdasarkan definisi di atas, maka disimpulkan bahwa kinerja adalah 

hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai 

seseorang berdasarkan target yang telah ditetapkan sesuai dengan peranan 

dan tanggung jawabnya dalam perusahaan. 

a. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja 

Handoko (2008:193) mengklasifikasikan faktor-faktor yang 

memengaruhi kinerja karyawan, yaitu: 
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1) Motivasi  

Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah 

adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan ini 

berhubungan dengan sifat hakiki untuk mendapatkan hasil terbaik 

dalam kerjanya. 

2) Kepuasan kerja  

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya, hal ini terlihat pada sikap positif karyawan terhadap 

pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan pekerjaan.  

3) Tingkat stres  

Stress adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, 

proses berpikir dan kondisi sekarang. Tingkat stress yang terlalu besar 

dapat mengancam kemampuan seseorang untuk mengadapi 

lingkungan sehingga dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan 

mereka.  

4) Kondisi pekerjaan  

Kondisi pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kondisi 

pekerjaan dalam hal ini adalah tempat kerja, ventilasi, penyinaran 

dalam ruang kerja, dan sebagainya. 

5) Kompensasi  

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan 

sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Bila kompensasi diberikan 

secara benar, maka karyawan akan lebih semangat dalam 

melaksanakan pekerjaan mereka.  
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6) Desain pekerjaan  

Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja 

seseorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional. 

Dengan adanya desain pekerjaan yang jelas, maka karyawan dapat 

bekerja dengan baik sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. 

Siagian (2009:12) menyatakan bahwa kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh: gaji, lingkungan kerja, budaya organisasi, 

kepemimpinan dan motivasi kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja. 

b. Pengukuran Kinerja Karyawan 

Mathis dan Jackson (2006:378) mengklasifikasikan indikator 

untuk mengukur kinerja karyawan, diantaranya terdiri dari:  

1) Kuantitas, yaitu jumlah atau target yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah unit jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

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) 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. 

4. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Disiplin Kerja dengan Kinerja Karyawan 

Disiplin kerja merupakan hal kerja yang penting untuk dipelihara 

karena dengan ditegakannya disiplin, maka karyawan dapat melakukan 
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pekerjaannya sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan 

sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Leiden (2001:63) 

mengemukakan bahwa dengan ditegakannya disiplin maka dapat 

mengatasi masalah kinerja yang buruk dan memperkuat pengaruh prilaku 

kerja pegawai dalam kelompok atau organisasi. Apabila disiplin dapat 

dilaksanakan dengan baik serta tidak menunda waktu maka masalah 

kinerja tidak dibiarkan menjadi parah, dan kemungkinan masalah yang 

terjadi dapat diatasi secara tepat dan mudah. 

Disiplin kerja yang tinggi tentunya akan mempengaruhi pada 

kinerja karyawan yang juga akan mendukung tercapainya tujuan 

perusahaan dan karyawan. Kedisiplinan perusahaan dikatakan baik, jika 

sebagian besar karyawan menaati peraturan-peraturan yang ada. Wexley 

dan Yukl (2000: 97) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja antara lain adalah disiplin kerja. Disiplin kerja diperlukan untuk 

menghasilkan kinerja yang bagus, dengan disiplin pegawai akan berusaha 

untuk melakukan pekerjaan semaksimal mungkin dan kinerja yang 

dihasilkan menjadi lebih bagus. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pangarso dan Susanti (2016) 

dan Liyas dan Primadi (2017) menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan positif antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

menandakan bahwa sisiplin kerja diperlukan untuk menghasilkan kinerja 

yang bagus, dengan disiplin pegawai akan berusaha untuk melakukan 

pekerjaan semaksimal mungkin dan kinerja yang dihasilkan menjadi 

lebih bagus. 
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b. Hubungan Self Efficacy dengan Kinerja Karyawan 

Kreitner dan Kinicki (2003:169) menjelaskan bahwa self efficacy 

merupakan keyakinan seseorang mengenai peluangnya untuk berhasil 

mencapai tugas tertentu. Self efficacy sangat diperlukan dalam 

mengembangkan kinerja karyawan karena dengan adanya self efficacy 

dalam diri individu akan menimbulkan keyakinan akan kemampuan 

dirinya menyelesaikan pekerjaan yang diberikan atasanya secara tepat 

waktu. Alwisol (2011:344) menjelaskan bahwa self efficacy merupakan 

penilaian diri, apakah dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, 

tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai yang 

diisyaratkan. 

Self efficacy dalam kaitannya dengan kinerja, akan mempengaruhi 

pola pikir dan reaksi emosional individu dalam menyelesaikan 

pekerjaanya. Bandura dalam Handayani (2008:71) menyatakan bahwa 

individu yang memiliki self efficacy tinggi akan mampu mencapai kinerja 

meskipun ada tekanan pekerjaan. Semakin tinggi self efficacy individu 

semakin tinggi pula pencapaian kinerja, sebaliknya semakin rendah self 

efficacy individu semakin rendah pula pencapaian kinerja. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Judge et al. (2007) dan 

Saraswathi dkk (2017) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

positif antara self efficacy terhadap kinerja karyawan, yang berarti bahwa 

ada pengaruh yang sangat kuat antara self efficacy dengan kinerja. Hal ini 

menandakan semakin tinggi self efficacy, maka semakin baik pula hasil 

kerja seseorang. 



24 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir atau kerangka konseptual merupakan sintesa tentang 

hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan, dalam hal ini yaitu mengenai pengaruh disiplin kerja dan self 

efficacy kinerja karyawan. Disiplin kerja dengan indikator: disiplin waktu, 

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

2005:182); self efficacy dengan dimensi: tingkat kesulitan, kekuatan keyakinan, 

dan luas bidang perilaku (Ghufron dan Risnawati, 2014:88); sedangkan kinerja 

karyawan dengan indikator: kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu 

(Mathis dan Jackson, 2006:378).  

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, 

maka dapat dikemukakan kerangka pikir seperti Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

Kinerja Karyawan (Y) 

- Kualitas Kerja   

- Kuantitas Kerja   

- Ketepatan Waktu 

Disiplin Kerja (X1) 

- Disiplin Waktu   

- Disiplin Peraturan   

- Disiplin Tanggung jawab  

Self Efficacy (X2) 

- Tingkat kesulitan  

- Kekuatan keyakinan 
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D. Hipotesis 

Hasil penelitian Pangarso dan Susanti (2016) dan Liyas dan Primadi 

(2017) menyimpulkan bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik 

hipotesis:  

H1: Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

Hasil penelitian Judge et al. (2007) dan Saraswathi dkk (2017) 

menyimpulkan bahwa self efficacy berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik hipotesis:  

H2: Self efficacy berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

Hasil penelitian Putri (2015) menyimpulkan bahwa self efficacy dan 

disiplin kerja berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik hipotesis:  

H3: Disiplin kerja dan self efficacy berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap kinerja karyawan 


