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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

 Agar  penelitian ini bisa mendapakan hasil yang maksimal maka 

perlu mengetahui hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu 

digunakan sebagai acuan dan kerangka penelitian sekaligus mempelajari 

metode yang di gunakan, yang kemungkinan dapat pula dipergunakan oleh 

peneliti dalam penelitian. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Terdahulu Keterangan 

1. Nama  Afiah Mukhtar 

 Judul  Pengaruh Kedisiplinan kerja terhadap 

kinerja pegawai pada kantor kecamatan 

Tamalate di kota Makassar 

 Metode penelitian Analisis regresi sederhana 

  Hasil penelitian Kedisiplinan mempunyai pengaruh 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja pegawai pada kantor kecamatan 

Tamalate di Kota Makassar. 

2. Nama  Moch. Radian Hafiz 

 Judul  Pengaruh kedisiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan pada coffee Progo 

pusat Bandung. 

 Metode penelitian Penelitian deskriptif dengan 

pengumpulan data melalui wawancara 

dan kuesioner 

 Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan besarnya 

pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan adalah sebesar 34,57% dan 

sisanya sebesar 65,43% dipengaruhi 

oleh fakor lain 
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Tabel 2.1 Lanjutan  

No. Penelitian Terdahulu Uraian  

3.  Nama  Jeli Nata Liyas 

 Judul  Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan  pada bank perkereditan 

rakyat. 

 Metode penelitian Analisis linier sederhana 

 Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan besarnya 

pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

pada perusahaan daerah bank 

perkerediatan adalah sebesar 74,8% 

sedangkan sisanya 25,2% dipengaruhi 

oleh faktor lainnya yang tidak di teliti 

dalam penelitian ini. 

4.  Nama   Nova syafrina 

 Judul  Pengaruh disiplin kerj terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Suka Fajar 

pekanbaru. 

 Metode penelitian Analisis regresi linier sederhana 

 Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukan bahwa 

disiplin kerja mempunyai hunbungan 

yang searah dengan kinerja karyawan 

PT. Suka Fajar Pekabaru. 

5. Nama Novita Wahyu Setyawati 

 Judul  Sters kerja dan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

 Metode penelitian Analisis regresi berganda 

 Hasil Penelitian Hasil analisis data dalam penelitian ini 

diperoleh kesimpulan bahwa Stres 

Kerja (X1) dan Disiplin Kerja (X2) 

secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan (Y) di Stasiun Manggarai, 

Jakarta Selatan. 
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B. Landasan Teori 

1. Kinerja  

a) Pengertian Kinerja 

Pada dasarnya kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan 

kuatitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Namun 

demikian penilaian kinerja mangacu pada suatu sistem formal dan 

terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang 

berkaitan dengan pekerjaan. Perilaku dan hasil termasuk tingkat 

ketidakhadiran. Fokus penilaian adalah untuk mengetahui seberapa 

produktif seseorang karyawan dan apakah bisa bekerja sama atau lebih 

efektif pada masa yang akan datang. 

Mangkunegara (2002: 67), kinerja (prestasi kerja) adalah hasil 

kerja secara kualiatas yang dicapai seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya.Kinerja karyawan adalah prestasi atau hasil kerja yang telah 

dicapai oleh karyawan menurut Mangkuprawira dan Hubeis (2007:153). 

Sementara variabel kinerja karyawan diukur dengan 3 indikator Menurut 

Dessler (2009:316), yaitu: 

a. Kualitas (quality), yaitu tingkat dimana hasil kinerja dari 

karyawan yang dilakukan mendekati sempurna dalam arti 

ketepatan, ketelitian, dan dapat diterima dari suatu aktivitas. 
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b. Kuantitas (quantity atau productivity), yaitu kuantitas atau 

jumlah yang dihasilkan secara efisien dan efektif. 

c. Ketepatan waktu, yaitu tingkat ketepatan waktu dari suatu 

aktivitas yang diselesaikan oleh karyawan 

b) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

1) Efektifitas dan efisiensi  

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 efesien 

(Prawirosentono, 1999:27). 

2) Otoritas (wewenang) 

Otoritas menurut 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 (Prawirosentono, 

1999:27). Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan 

dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut. 

3) Disiplin 

Disiplin adalah taat kepda hukum dan peraturan yang berlaku 

(Prawirosentono, 1999:27). Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan 
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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. 

2. Disiplin  

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para pimpinan 

untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk 

mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi 

dan norma-norma social yang berlaku (Rivai, 2011:824). Disiplin Pegawai 

memerlukan alat komunikasi, terutama pada peringatan yang bersifat 

spesifik terhadap Pegawai yang tidak mau berubah sifat dan perilaku.  

a) Pengertian Disiplin Kerja 

Disiplin kerja merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu 

organisasi atau perusahaan dalam mempertahankan atau melangsungkan 

kehidupannya. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi perusahaan mencapai 

hasil yang optimal. Kedisiplinan merupakan faktor utama yang diperlukan 

sebagai alat peringatan terhadap karyawan yang tidak mau berubah sifat 

dan perilakunya. 

Beberapa pengertian disiplin kerja menurut para ahli adalah sebagai 

berikut :  
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Menurut Siswanto (2010:291) definisi disiplin kerja adalah “Suatu 

sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tetulis serta 

sanggup menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi 

apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.” 

Sedangkan Singodimedjo dalam Sutrisno (2011:86) mengemukakan 

bahwa : “kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk menaati 

peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial.” 

Selain itu menurut Mangkunegara (2013:129) disiplin kerja dapat 

diartikan “sebagai pelaksaan manajemen untuk memperteguh pedoman-

pedoman organisasi”. 

Berdasarkan pada teori diatas. Penulis sampai pada pemahaman 

bahwa disiplin kerja adalah sikap, tingkah laku & perbuatan perorangan 

maupun kelompok untuk patuh dan taat terhadap peraturan, etika, dan 

norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Baik peraturan secara tertulis 

maupun tidak tertulis. 

b) Jenis – jenis Disiplin Kerja 

Perusahaan organisasi harusnlah memiliki standar dalam hal 

kedisiplinan kerja yang positif, mendidik serta mampu dilaksanakan secara 

bak oeh semua karyawan, baik itu manajer atau pemimpin, karena 

pemimpin harus memberi contoh yang baik terhadap bawahannya, 

sehingga karyawan dapat mendisiplinkan diri seperti yang di contohkan 
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oleh pemimpinnya. Menurut Mangkunegara (2013:129) mengemukakan 

bahwa bentuk disiplin kerja yaitu:  

1. Disiplin preventif 

Disiplin preventif merupakan suatu upaya menggerakkan 

pegawai untuk mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, 

aturan yang telah digariskan oleh perusahaan. 

2. Disiplin korektif 

Disiplin korektif merupakan suatu upaya untuk 

menggerakkan pegawai dalam menyatukan peraturan dan 

mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai 

denganpedoman yang berlaku pada perusahaan. 

3. Disiplin ProgresifMerupakan kegiatan yang 

memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat 

terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. 

c) Tujuan Disiplin Kerja 

Kedisiplinan dapat diartikan bilamana karyawan dapat mematuhi, 

menghormati dan menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma 

social yang berlaku. Bila kedisiplinan terssebut berjalan dengan baik maka 

efisiensi dan efektifitas kerja karyawan dapat meningkat di perusahaan. 

Sutrisno (2011:126) mengemukakan bahwa tujuan disiplin kerja, antara 

lain : 
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1. Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan. 

2. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para 

ka yawan untuk melaksanakan pekerjaan.  

3. Bersarnya rasa tanggung jawab pada karyawan untuk 

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 

4. Berkembangya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang 

tinggi dikalangan karyawan. 

5. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas kerja 

karyawan. Dengan adanya tujuan disiplin kerja, maka 

disiplin kerja karyawan harus ditegakan dalam suatu 

perusahaan. Tanpa adanya dukungan dari karyawan itu 

sendiri, maka sulit bagi perusahaan untuk mewujudkan 

tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah salah satu faktor 

yang laing penting agar berhasil dalam mencapai 

tujuannya. 

d) Sanksi Pelanggaran Kerja 

Menurut Mangunegara (2013:131) pelaksanaan sanksi terhadap 

pelanggaran disiplin kerja adalah sebagai berikut: 

1. Pemberian Peringatan Pegawai yang melanggar disiplin 

kerja perlu diberikan surat peringatan pertama, kedua, 

dan ketiga. Tujuan pemberian peringatan adalah agar 
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pegawai yang bersangkutan menyadari pelanggaran 

yang dilakukan. 

2. Pemberian sanksi harus segera Pegawai yang 

melanggar disiplin kerja harus segera diberikan sanksi 

yang sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. 

Tujuanya, agar pegawai yang be sangkutan memahami 

sanksi pelanggaran yang berlaku diperusahaan. 

3. Pemberian sanksi harus impersonal Pemberian sanksi 

pelanggaran disiplin harus tidak membeda-bedakan 

pegawai, tua, muda, pria dan wanita tetapi diberlakukan 

sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

e) Faktor – faktor yang mempengaruhi Disiplin Kerja 

Disiplin kerja pada suatu perusahaan dimana karyawan 

patuh dan taat terhadap peraturan, perintah dan norma social yang 

berlaku. Banyak fator-faktor yang mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan karaywan di suatu perusahaan. Hasibuan (2012:194) 

mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disipin 

kerja karyawan diantaranya: 

1. Tujuan dan Kemampuan Tujuan dan kemampuan ikut 

mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tingkat 

akan dicapai harus jelas dan ditetapkan setara ideal serta 

cukup menantang bagi kemampuan karyawan. 

2. Teladan Pimpinan 
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Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan 

tingkat kedisiplinan karyawan, karena pimpinan 

dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. 

Dengan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan 

bawahan pun akan ikut baik. Sebaliknya jika teladan 

piminan kurang baik maka para bawahan pun akan 

kurang disiplin. 

3. Balas Jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi 

tingkat diisplin keryawan, karena balas jasa akan 

memberikan semangat dan kepuasan terhadap 

perusahaan atau pekerjaannya. Kedisiplinan karyawan 

tidak mungkin baik apabila balas jada yang mereka 

terima kurang memuaskan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya bersama keluarga, begitupun sebaliknya jikaa 

balas jasa yang diberikan karyawan memuaskan layak 

dan adil besar kemungkinan kedisiplinan karaywan 

dapat berjalan dengan baik. 

4. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan 

karyawan. Karena keadilan yang dijadikan dasar 

kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa atau 

hukuman akan memicu terciptanya kedisiplinan yang 



19 
 

 

baik. Manajer yang cakap dalam memimpin selalu 

berusaha bersikap adil terhadap semua bawahannya. 

Dengan keadilan yang baik, akan tercipta kedisiplinan 

yang baik pula. Jadi, keadilan harus diterapkan dengan 

baik pada perusahaan supaya kedisiplinan karyawan 

meningkat. 

5. Pengawasan Melekat 

Waskat (pengawasan melekat) adlah tindakan nyata 

yang paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan 

karyawan perusahaan. Dengan waskat, atasan secara 

langsung dapat mengetahui kemampuan dan 

kedisiplinan setiap individu bawahannya, sehingga 

kondite setiap bawahan dinilai objetif. Jadi, waskat 

menuntut adanya kebersamaan aktif antara atasan dan 

bawahan dalam mencapai tujuan perusahaan, karyawan 

dan masyarakat. Dengan kebersamaan aktif itulah, 

maka dapat terwujud erja sama yang baik dan harmonis 

dalam perusahaan yang mendukung terb nanya 

kedisiplinan karyawan yang baik. 

6. Sanksi Hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara 

kedisiplinan karyawan. Berat ringannya sanksi 

hukuman yang diterapkan akan mempengaruhi baik 
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buruhnya kedisiplian karyawan. Sanksi hukuman 

seharusnya tidak terlalu tingan atau terlalu berat supaya 

hukuman itu tetap mendidik karaywan untuk mengubah 

perilakunya. Sanksi hokum hendaknya cukup wajar 

untuk setiap tingkatan indisipliner, bersifat mendidik 

dan menjadi alat motivasi untuk membina kedisiplinan 

dalam perusahaan. 

7. Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan 

mempengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan. 

Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk 

menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai 

dengan sanksi hokum serta peraturan yang telah 

diterapkan oleh perusahaan. 

8. Hubungan Kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara 

sesame karyawan ikut menciptakan kedisiplina yang 

baik pada suatu perusahaan. Manajer harus berusaha 

menciptakan suasana hubungan kemanusuaan yang 

serasi serta meningkat, Vertikal maupun horizontal 

diantara semua karyawannya. Terciptanya hubungan 

manusia yang serasi akan mewujudkan lingkungan dan 

suasana kerja yang nyaman. 
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f) Indikator Disiplin Kerja  

Menurut Singodimejo dalam Sutrisno (2011:94) adalah sebagai 

berikut:  

1. Taat terhadap aturan waktu  

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

yang tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku di 

perusahaan. 

2. Taat terhadap peraturan perusahaan  

Peraturan dasar tentang cara berpakaian, dan bertingkah laku 

dalam pekerjaan.  

3. Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan  

Ditunjukan dengan cara-cara melakukan pekerjaan-pekerjaan 

sesuai dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab serta cara 

berhubungan dengan unit kerja lain. 

4. Taat terhadap peraturan lainnya 

Aturan terhadap norma norma sosial dan agama. 

C. Kerangka Pikir 

Kinerja adalah suatu hasil kerja seseorang, baik secara kualitas maupun 

kuantias didalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketepatan waktu 

yang telah ditetapkan perusahaan. 
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.Kinerja karyawan adalah prestasi atau hasil kerja yang telah 

dicapai oleh karyawan menurut Mangkuprawira dan Hubeis (2007:153). 

Sementara variabel kinerja karyawan diukur dengan 3 indikator Menurut 

Dessler (2009:316), yaitu: 

a. Kualitas (quality), yaitu tingkat dimana hasil kinerja dari karyawan 

yang dilakukan mendekati sempurna dalam arti ketepatan, ketelitian, 

dan dapat diterima dari suatu aktivitas. 

b. Kuantitas (quantity atau productivity), yaitu kuantitas atau jumlah yang 

dihasilkan secara efisien dan efektif. 

c. Ketepatan waktu, yaitu tingkat ketepatan waktu dari suatu aktivitas 

yang diselesaikan oleh karyawan 

Menurut Siswanto (2010:291) definisi disiplin kerja adalah “Suatu 

sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tetulis serta 

sanggup menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi 

apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.” 

Disiplin kerja adalah dimana karyawan harus patuh pada peraturan 

yang sudah di tetapkan oleh perusahaan seperti ketaatan aturan waktu 

dalam bekerja, taat peraturan perusahaan yang telah ditetapkan  dan taat 

aturan prilaku dalam pekerjaan selama bekerja di perusahaan, tidak hanya 

itu karyawan pun diharuskan taat pada peraturan lain seperti norma-norma 

social yang tidak tertulis. 
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Menurut pendapat beberapa ahli dan peneliti terdapat hubungan 

antara disiplin kerja dengan kinerja. Sutrisno (2009:102), menyatakan 

bahwa disiplin kerja adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk 

mematuhi dan mentaati segala norma peraturan yang berlaku di organisasi. 

Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat pencapaian tujuan 

organisasi, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan 

memperlambat pencapaian tujuan organisasi. 

Indikator Disiplin Kerja 

Menurut Singodimejo dalam Sutrisno (2011:94) adalah sebagai berikut:  

a. Taat terhadap aturan waktu  

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

waktu sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. 

b. Taat terhadap peraturan perusahaan  

Peraturan dasar tentang cara berpakaian, dan bertingkah laku dalam 

pekerjaan.  

c. Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan  

Ditunjukan dengan cara-cara melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai 

dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab serta cara berhubungan 

dengan unit kerja lain. 

d. Taat terhadap peraturan lainnya 

Aturan terhadap norma norma sosial dan agama. 
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Kinerja (Y) 

 

Y1 Kualitas 

Y2 Kuantitas 

Y3 Ketepatan Waktu 

Sumber: Dessler (2009:316) 

 

 

 

Selain itu beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa disiplin 

kerja mampu mempengaruhi kinerja karyawan. Sebagai contoh penelitian 

yang dilakukan oleh Reza (2010), Taufik (2012), dan Nurcahyani (2012), 

bahwa terdapat hubungan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

di proyek konstruksi. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa jika 

karyawan memiliki disiplin kerja yang baik, maka cenderung bersikap dan 

berperilaku baik dengan mematuhi aturan-aturan yang ada dan berusaha 

menghindari kesalahan, sehingga kinerjanya pun semakin baik. 

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu dan tinjauan teori, maka 

kerangka pikir pada penelitian ini sebagaimana pada gambar berikut. 

Tabel 2.2 

Hubungan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja  

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin Kerja  (X) 

X1 Taat Aturan Waktu 

X2 Taat Peratuan Perusahaan 

X3 Taat Aturan Perilaku Dalam 

Pekerjaan 

X4 Taat Peraturan Lainnya 

Sumber:  Sutisno (2011:94) 


