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II.  KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

A.  Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Kaswan (2012) manajemen sumber daya manusia (MSDM) 

merupakan suatu sumber daya yang tidak dapat diikuti oleh pesaing dan sumber 

daya yang dapat menghasilkan output yang bernilai besar.  Selain itu MSDM 

menjelaskan manusia atau tenaga kerja yang memiliki keunggulan kompetitif 

yang sangat produktif dan terdapat motivasi yang tinggi di dalamnya.  Manajemen 

sumber daya manusia tetap memiliki peranan yang penting untuk membantu 

perusahaan dalam mencapai keberhasilan meskipun perkembangan teknologi 

cukup canggih. 

Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai bidang strategis 

dari suatu organisasi.  Organisasi dalam mencapai tujuannya memerlukan MSDM 

yang merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, 

pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM.  Selain MSDM terdapat 

juga manajemen personalia di perusahaan.  Manajemen sumber daya manusia 

berbeda dengan manajemen personalia.  Pada manajemen sumber daya manusia 

dijelaskan bahwa SDM atau karyawan yang terdapat di perusahaan merupakan 

aset perusahaan.  Sumber daya manusia atau karyawan tersebut harus dipelihara, 

dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik.  Pada manajemen personalia dijelaskan 

bahwa SDM atau karyawan hanya dianggap sebagai faktor produksi.  Tenaga dari 
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SDM atau karyawan tersebut harus digunakan secara produktif untuk mencapai 

tujuan perusahaan (Sutrisno, 2012). 

Menurut Hasibuan (2005) untuk mengatur hubungan dan peranan tenaga 

kerja yang efektif dan efisien guna membantu perusahaan, karyawan dan 

masyarakat mencapai tujuannya dibutuhkan ilmu dan seni yang disebut MSDM.  

Fungsi-fungsi MSDM terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, 

pengintegrasian, kedisiplinan, dan pemberhentian.  Fungsi-fungsi tersebut dapat 

membantu perusahaan, karyawan, dan masyarakat mencapai tujuan-tujuan yang 

berbeda.  Perusahaan memiliki tujuan mencari keuntungan yang besar, karyawan 

memiliki tujuan mendapatkan kepuasan dari pekerjaannya, dan masyarakat 

mendapatkan barang dan jasa dengan harga terbaik dan tersedia.  Selain itu, 

pemerintah juga dapat mengharapkan untuk mendapatkan pajak. 

Manajemen sumber daya manusia memiliki unsur di dalamnya yaitu manusia 

yang merupakan karyawan di perusahaan.  Bidang manajemen yang khusus 

mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam perusahaan disebut MSDM.  

Setiap kegiatan organisasi, manusia memiliki peranan yang aktif dan dominan 

karena yang merencanakan, menjalankan, dan menentukan terwujudnya tujuan 

dari perusahaan dilakukan oleh manusia.  Suatu perusahaan tidak mungkin dapat 

mewujudkan tujuannya tanpa adanya peran aktif dari karyawannya. 

 

B.  Fungsi MSDM 

Terdapat beberapa fungsi MSDM menurut Hasibuan (2005) antara lain 

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. 
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1.  Perencanaan 

Perencanaan merupakan kegiatan merencanakan jumlah tenaga kerja sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan agar dapat membantu perusahaan mencapai 

tujuannya secara efektif dan efisien.   

 

2.  Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan mengelola seluruh karyawan dengan 

membagi tugas dan pekerjaan, hubungan kerja, integrasi, delegasi wewenang, 

serta koordinasi dalam bagan organisasi.  Pengorganisasian yang baik akan 

membantu perusahaan dalam mewujudkan tujuannya. 

 

3.  Pengarahan 

Kegiatan mengarahkan seluruh karyawan, dengan tujuan karyawan dapat 

bekerja sama secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan perusahaan, 

karyawan dan masyarakat disebut dengan fungsi pengarahan.  Bawahan akan 

diberikan pengarahan oleh atasannya untuk mengerjakan semua tugas dengan 

baik. 

 

4.  Pengendalian 

Pengendalian merupakan kegiatan yang mengatur dan mengendalikan seluruh 

karyawan agar mematuhi peraturan-peraturan perusahaan dan dapat bekerja sesuai 

rencana.  Perbaikan dan penyempurnaan rencana akan dilakukan apabila terdapat 

kesalahan atau penyimpangan.  Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, 

kedisiplinan, kerja sama, perilaku, pelaksanaan pekerjaan, serta menjaga 

lingkungan pekerjaan. 
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5.  Pengadaan 

Pengadaan adalah sejumlah proses kegiatan yang terdiri dari penarikan, 

seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk memperoleh karyawan yang 

sesuai dengan yang perusahaan butuhkan.  Tujuan perusahaan dapat dicapai 

dengan pengadaan yang baik. 

 

6.  Pengembangan 

Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, 

konseptual, teoretis, serta moral karyawan melalui pelatihan dan pendidikan yang 

diberikan perusahaan kepada karyawan.  Pelatihan dan pendidikan yang diberikan 

harus disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. 

 

7.  Kompensasi 

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tak langsung dapat 

berupa uang atau barang yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai 

imbalan jasa yang telah diberikan.  Pemberian kompensasi harus adil dan layak.  

Adil dapat diartikan bahwa kompensasi yang diberikan harus sesuai dengan 

prestasi kerja, sedangkan layak dapat diartikan bahwa kompensasi yang diberikan 

harus dapat memenuhi kebutuhan primernya dan berpedoman pada batas upah 

minimum pemerintah. 

 

8.  Pengintegrasian 

Pengintegrasian adalah kegiatan mempersatukan kepentingan perusahaan dan 

kebutuhan karyawan dengan tujuan terciptanya kerja sama yang serasi dan saling 

menguntungkan.  Karyawan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil 

pekerjaannya, sedangkan perusahaan memperoleh keuntungan atau laba. 
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9.  Pemeliharaan 

Pemeliharaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kondisi fisik, mental, 

dan loyalitas karyawan agar karyawan mau bekerja untuk perusahaan sampai 

pensiun.  Salah satu kegiatan pemeliharaan yang baik dengan program 

kesejahteraan karyawan. 

 

10.  Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM terpenting dan kunci terwujudnya 

tujuan perusahaan karena pencapaian tujuan yang maksimal akan sulit dicapai 

tanpa disiplin yang baik.  Kesadaran dan keinginan untuk mematuhi peraturan-

peraturan perusahaan dan norma sosial dapat disebut dengan kedisiplinan. 

 

11.  Pemberhentian 

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dengan suatu 

perusahaan.  Pemberhentian ini dapat disebabkan karena keinginan karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan lain-lain. 

 

C.  Karakteristik Individu 

Perbedaan antara individu dengan induvidu lainnya dapat dilihat berdasarkan 

karakteristik individu.  Hal ini dikarenakan karakteristik dari setiap individu 

berbeda-beda. 

 

1.  Variabel-Variabel Karakteristik Individu 

Beberapa teori dan penelitian terdahulu dapat menjelaskan mengenai variabel 

karakteristik individu.  Robbins dan Judge (2008) mengatakan karakteristik 

individu terdiri dari usia, jenis kelamin, suku, dan masa jabatan.  Menurut 
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Rudianto (2010) karakteristik pribadi karyawan terdiri dari pendidikan, masa 

jabatan, usia, jenis kelamin, dan jumlah keluarga. 

Handayani (2012) menunjukkan bahwa karakteristik individu dapat dilihat 

berdasarkan indikator tingkat pendidikan, keahlian teknis, keahlian interaksi, latar 

belakang pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.  Karakteristik individu 

menurut Muchsin (2003) dilihat berdasarkan jenis kelamin, status pernikahan, 

tempat tinggal, dan pengetahuan.   

Pada penelitian ini karakteristik individu dilihat berdasarkan umur, 

pendidikan, jabatan pekerjaan, masa kerja atau lama bekerja, serta suku.  

Pemilihan ini dilakukan dengan pertimbangan variabel-variabel tersebut mampu 

mewakili secara keseluruhan mengenai karakteristik individu.  Jenis kelamin tidak 

dimasukkan karena jenis kelamin dari populasi adalah laki-laki semua sehingga 

diperkirakan tidak ada pengaruhnya.  Begitu juga dengan tempat tinggal tidak 

dimasukkan karena seluruh responden berasal dari daerah tempat tinggal yang 

sama yaitu perumahan di dalam perkebunan. 

 

2.  Pengaruh Karakteristik Individu terhadap Kinerja 

Handayani (2012) menyimpulkan bahwa karakteristik individu tidak 

 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai.  Berbeda dengan 

penelitian Syahputra (2009) yang menyimpulkan bahwa karakteristik (pendidikan 

dan pelatihan) memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja.  Penelitian 

Muchsin (2003) menyimpulkan adanya hubungan positif antara karakteristik 

(pengetahuan) dengan kinerja.  Begitu juga dengan penelitian Sukaesih (2008) 

menyimpulkan adanya hubungan yang signifikan antara karakteristik (pendidikan, 

masa kerja, pelatihan, dan pengetahuan) terhadap kinerja. 
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3.  Pengaruh Karakteristik Individu terhadap Kedisiplinan 

Penelitian Prasojo (2012) yang meneliti mengenai hubungan karakteristik dan 

motivasi dengan disiplin kerja perawat pelaksana di ruang rawat inap RSUD 

Batang menyimpulkan terdapat hubungan signifikan antara karakteristik 

(pendidikan) dengan disiplin kerja perawat. 

 

D.  Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan kemauan serta kesadaran karyawan untuk menaati 

semua peraturan dan norma yang berlaku (Hasibuan, 2005).  Peraturan-peraturan 

dan ketentuan yang dapat mengatur dan membatasi setiap kegiatan dan perilaku 

manusia (karyawan) sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari di mana pun 

manusia berada.  Diperlukan hukuman bagi yang melanggar aturan-aturan yang 

berlaku agar peraturan yang ada dapat ditegakkan (Sutrisno, 2012).   

 

1.  Pentingnya Kedisiplinan 

Hasibuan (2005) menjelaskan fungsi operatif ke-6 dari manajemen sumber 

daya manusia adalah kedisiplinan.  Fungsi operatif MSDM yang terpenting adalah 

kedisiplinan karena kedisiplinan yang semakin baik dapat meningkatkan prestasi 

kerja karyawan.  Perusahaan sulit mencapai tujuan atau hasil yang optimal tanpa 

adanya disiplin karyawan yang baik.  Seseorang memiliki disiplin yang baik 

apabila mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan 

kepadanya.  Kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan 

norma yang berlaku di perusahaan dapat juga diartikan sebagai kedisiplinan. 

Kedisiplinan seorang karyawan dapat dilihat apabila karyawan tersebut selalu 

datang dan pulang tepat waktu, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, dan 
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semua peraturan dan norma yang berlaku di perusahaan dipatuhi.  Suatu 

perusahaan dapat memberikan hukuman kepada karyawan yang tidak mematuhi 

peraturan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan 

tersebut.  Kedisiplinan harus ditegakkan karena kedisiplinan memiliki peranan 

penting bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya dan menjadi kunci 

keberhasilan suatu perusahaan (Hasibuan, 2005). 

Sutrisno (2012) mengatakan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada 

diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan dapat ditunjukkan 

dengan disiplin.  Karyawan seharusnya mengerti dampak positif dari disiplin kerja 

yang dapat memberikan keuntungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan 

ataupun karyawan.  Dengan demikian peraturan-peraturan perusahaan yang 

berlaku dapat dipatuhi.  Peraturan-peraturan yang dibuat oleh perusahaan harus 

jelas dan mudah dipahami oleh karyawannya. 

 

2.  Jenis-Jenis Disiplin 

Suatu bentuk pelatihan yang berusaha membentuk dan memperbaiki sikap, 

perilaku, dan kemampuan karyawan sehingga secara sukarela karyawan tersebut 

mau bekerja secara kooperatif dengan karyawan yang lain serta meningkatkan 

prestasi kerjanya disebut dengan pendisiplinan pegawai.  Disiplin suatu organisasi 

dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu disiplin yang bersifat preventif dan korektif 

(Siagian, 2008). 

a.  Pendisiplinan preventif 

Pendisiplinan preventif merupakan suatu tindakan yang mendorong karyawan 

agar mematuhi aturan dan standar yang telah ditetapkan suatu organisasi.  

Organisasi harus mendorong karyawannya agar mempunyai rasa memiliki 
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organisasi & perlu adanya penjelasan mengenai aturan dan standar yang harus 

ditaati (Siagian, 2008). 

b.  Pendisiplinan korektif 

Pendisiplinan korektif menjelaskan tentang pemberian sanksi kepada 

karyawan yang melanggar ketetapan-ketetapan yang berlaku dan tidak mampu 

mencapai standar yang telah ditetapkan (Siagian, 2008).   

 

3.  Aturan untuk Meningkatkan Disiplin 

Menurut Ivancevich (2010) terdapat konsekuesi yang harus diterima 

karyawan apabila melakukan pelanggaran. 

a.  Sistem peringatan 

Sebelum perilaku yang tidak diinginkan terjadi, manajer yang baik sudah 

memberikan informasi mengenai konsekuensi tindakan tersebut. 

b.  Sanksi langsung 

Apabila disiplin diperlukan, maka setelah terjadi tindakan yang tidak 

diinginkan maka sanksi harus segera diberikan.  Karyawan harus melihat 

hubungan antara tindakan dengan disiplin. 

c.  Konsistensi 

Aturan ini diberlakukan untuk semua orang yang melanggar.  Setiap 

karyawan yang melanggar akan menerima sanksi, tidak ada yang membedakan. 

d.  Tidak menunjuk pada seseorang 

Tindakan disiplin tidak hanya ditunjukkan kepada seseorang saja, dengan 

tujuan karyawan dapat menghilangkan tindakan yang melanggar atau yang tidak 

diinginkan oleh perusahaan. 
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4.  Pengukuran Kedisiplinan 

Seorang karyawan dapat dikatakan disiplin apabila karyawan tersebut selalu 

datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan 

baik, dan mematuhi semua peraturan perusahaan & norma-norma sosial yang 

berlaku (Hasibuan, 2005).  Menurut penelitian Nanda (2014) kedisiplinan diukur 

berdasarkan dimensi sikap dan tanggung jawab karyawan.  Dimensi sikap dilihat 

berdasarkan indikator kehadiran dan ketaatan karyawan.  Dimensi tanggung jawab 

dilihat berdasarkan indikator loyalitas dan semangat kerja. 

Zulhafni (2011) berpendapat bahwa pengukuran kedisiplinan meliputi 

dimensi sikap karyawan.  Dimensi sikap karyawan dapat diukur berdasarkan 

indikator tepat waktu, efektivitas kerja, disiplin yang telah ditetapkan, serta aturan 

yang harus ditaati.  Ike (2010) melakukan pengukuran kedisiplinan menggunakan 

dimensi sikap, norma, dan tanggung jawab.  Dimensi sikap dilihat berdasarkan 

indikator menaati perintah atasan dan bersikap baik kepada rekan kerja.  Dimensi 

norma diukur bedasarkan indikator cara kerja sesuai dengan prosedur dan takut 

melakukan pelanggaran.  Dimensi tanggung jawab diukur berdasarkan dua 

indikator yaitu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan bertanggung jawab atas 

pekerjaan. 

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

pengukuran kedisiplinan dapat diukur berdasarkan dimensi waktu kerja, dimensi 

melaksanakan pekerjaan dengan baik (tanggung jawab), dan dimensi norma atau 

peraturan.  Pada penelitian ini pengukuran kedisiplinan menggunakan ketiga 

dimensi tersebut karena dimensi-dimensi tersebut mampu mewakili secara 

keseluruhan mengenai kedisiplinan karyawan. 
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E.  Kinerja Karyawan 

Menurut Wibowo (2008) kinerja merupakan suatu implementasi dari rencana 

yang telah dibuat dan disusun sebelumnya.  Kinerja yang dijalankan oleh 

karyawan perusahaan akan dipengaruhi oleh perusahaan tersebut dalam 

menghargai dan memperlakukan karyawannya.  Kinerja perusahaan dapat 

ditunjukkan dengan adanya proses berlangsungnya kegiatan untuk mencapai 

tujuan.  Wibowo (2008) menjelaskan bahwa manajemen kinerja merupakan suatu 

manajemen yang menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi yang 

efektif.  Segala sesuatu yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan pekerja 

untuk berhasil menjadi fokus dalam manajemen kinerja.  Kinerja tidak hanya 

menunjukkan hasil kerja, tetapi termasuk juga proses pekerjaan itu berlangsung. 

 

1.  Perencanaan Kinerja 

Wibowo (2008) menjelaskan bahwa titik awal dari siklus manajemen kinerja 

disebut dengan perencanaan kinerja.  Perencanaan strategis organisasi yang 

menetapkan tujuan utama suatu organisasi menjadi dasar untuk melakukan 

perencanaan kinerja.   

 

2.  Pelaksanaan Kinerja 

Setelah perencanaan kinerja dibuat dan disepakati oleh manajer dan pekerja, 

maka langkah selanjutnya adalah implementasi kinerja.  Pelaksanaan kinerja dapat 

berlangsung dalam suatu lingkungan internal dan eksternal.  Keberhasilan maupun 

kegagalan kinerja akan dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal 

tersebut.  Tidak hanya MSDM yang dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi, 

melainkan terdapat sumber daya lainnya (Wibowo, 2008). 
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3.  Pengukuran Kinerja 

Wibowo (2008) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja yang dilakukan 

hanya untuk mengukur apa yang relevan dan penting.  Menurut Hasibuan (2005), 

pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menilai hasil kerja nyata dengan 

standar kualitas dan kuantitas yang dihasilkan serta menilai perilaku karyawan.  

Penilaian perilaku karyawan terdiri dari penilaian kejujuran, kerja sama, loyalitas, 

kepemimpinan, kesetiaan, partisipasi dan dedikasi karyawan.  Penilaian perilaku 

relatif lebih sulit dibandingkan dengan penilaian hasil kerja.  Penilaian perilaku 

tidak memiliki standar fisiknya, sedangkan penilaian hasil kerja memiliki standar 

fisik yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur penilaian.   

Nanda (2014) mengukur kinerja karyawan menggunakan dimensi kualitas 

dan kuantitas.  Pengukuran dimensi kualitas menggunakan indikator pelaksanaan 

pekerjaan dengan tepat dan cepat serta meminimumkan tingkat kesalahan pada 

saat bekerja.  Dimensi kuantitas dapat diukur berdasarkan indikator target kerja 

dan volume pekerjaan.  Rahmawati (2009) melakukan pengukuran kinerja 

menggunakan dimensi kuantitas, dimensi kualitas, dan dimensi ketepatan waktu.  

Dimensi kuantitas menggunakan indikator jumlah output yang dihasilkan dan 

target perusahaan.  Dimensi kualitas dapat dilihat menggunakan indikator kualitas 

produk dan kesalahan.  Dimensi ketepatan waktu dapat dilihat menggunakan 

indikator efisiensi waktu dan ketepatan waktu kerja. 

Pada penelitian ini data pengukuran kinerja didapatkan dari perusahaan yang 

telah melakukan penilaian.  Kinerja karyawan yang dinilai perusahaan meliputi 

sasaran kerja dari setiap karyawan serta behavioural competencies atau perilaku 

karyawan.  Sasaran kerja merupakan penilaian terhadap target yang telah 
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ditetapkan dengan hasil yang dicapai oleh karyawan.  Untuk menilai sasaran kerja 

terdapat indikator yang dapat digunakan yang disesuaikan dengan jabatan 

pekerjaan.  Untuk penilaian behavioural competencies atau perilaku karyawan 

dapat diukur berdasarkan integritas, orientasi terhadap kualitas, kolaborasi, 

orientasi pada konsumen, komunikasi, perencanaan dan pengorganisasian, dan 

pemberian pelatihan. 

 

4.  Evaluasi Kinerja 

Wibowo (2008) menyatakan bahwa hasil kinerja atau prestasi kerja dapat 

diketahui apabila proses kinerja telah selesai dilaksanakan.  Evaluasi kinerja dapat 

dilakukan terhadap proses penilaian, peninjauan, dan pengukuran kinerja.  

Evaluasi kinerja dapat digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan terhadap 

karyawan.  Evaluasi kinerja memiliki peranan penting untuk memfokuskan dan 

mengarahkan karyawan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik.   

 

F.  Penelitian Terdahulu 

Penjelasan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda 

dengan penelitian terdahulu (penelitian yang sudah dilakukan).  Jauhary (2008) 

melakukan penelitian dengan topik MSDM.  Penelitian ini mengukur pengaruh 

disiplin kerja (variabel X) karyawan terhadap produktivitas karyawan (variabel Y) 

di PT Behaestex, Gresik.  Metode analisis data yang digunakan adalah regresi 

linier berganda.  Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah 

skala likert yang menggunakan 5 skala.  Kedisiplinan karyawan pada penelitian 

ini dilihat berdasarkan variabel menaati waktu kerja (X1), variabel melakukan 

pekerjaan dengan baik (X2), dan variabel mematuhi peraturan dan norma (X3).  
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Hasil dari penelitian Jauhary (2008) menjelaskan variabel menaati waktu kerja 

(X1) berada pada kategori sering dengan total skor rata-rata jawaban 5,9587 yang 

berarti karyawan sudah mengikuti aturan jam kerja perusahaan.  Variabel 

melakukan pekerjaan dengan baik (X2) berada pada kategori sering dengan skor 

rata-rata jawaban 12,5090 yang berarti karyawan sudah menyelesaikan pekerjaan 

dengan sebaik-baiknya.  Variabel mematuhi peraturan dan norma (X3) berada 

pada kategori sering dengan skor rata-rata jawaban 16,7678 yang berarti secara 

umum karyawan telah mematuhi peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis 

yang ada di perusahaan.  Secara simultan variabel-variabel tersebut mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja.  Secara parsial variabel 

menaati waktu kerja, melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menaati peraturan 

dan norma memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan 

PT Behaestex. 

Hasibuan (2013) meneliti tentang pengaruh kedisiplinan kerja (X1) dan 

insentif (X2)  terhadap peningkatan produktivitas kerja (Y) karyawan di PT PP 

London Sumatra Indonesia, Tbk Sei Merah Estate.  Metode penelitian yang 

digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis statistik regresi linier berganda.  

Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa secara parsial variabel kedisiplinan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja.   

Ike (2010) meneliti tentang pengaruh disiplin kerja (X) terhadap produktivitas 

kerja (Y) karyawan di PT Galatta Lestarindo.  Metode penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini adalah analisis deksriptif dan analisis regresi linier sederhana.  

Skala pengukuran variabel pada penelitian ini menggunakan skala likert.  Hasil 
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dari penelitian ini adalah variabel disiplin kerja bepengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan.   

Zulhafni (2011) meneliti tentang pengaruh disiplin (X1) dan penilaian kinerja 

(X2) terhadap efektivitas kerja (Y) karyawan di PT Meganusa Semesta.  Metode 

penelitian yang digunakan adalah analisi dskriptif dan analisis regresi linier 

berganda.  Hasil dari penelitian ini adalah variabel disiplin dan penilaian kinerja 

bepengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan PT Meganusa Semesta 

baik secara bersama-sama.   

Handayani (2012) meneliti tentang pengaruh disiplin kerja (X1), karakteristik 

(X2) dan gaya kepemimpinan (X3) terhadap kinerja (Y) karyawan di kantor 

pengawasan & pelayanan Bea Cukai Medan.  Penelitian ini menggunakan metode 

analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.  Hasil penelitian ini adalah 

variabel disiplin kerja, karakteristik dan gaya kepemimpinan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan kantor pengawasan & 

pelayanan Bea Cukai Medan.   

 

G.  Kerangka Pemikiran 

Setiap perusahaan memiliki visi, misi, dan tujuan perusahaan yang dapat 

digunakan sebagai arah yang ingin dicapai oleh perusahaan.  Untuk mencapai 

tujuan perusahaan diperlukan karyawan yang berkualitas.  Beberapa indikator 

yang dapat digunakan untuk menilai karyawan berkualitas yaitu kedisiplinan dan 

kinerja.  Menurut Handayani (2012) kedisiplinan dapat berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai yang artinya semakin tinggi tingkat kedisiplinan maka kinerja 

karyawan akan semakin baik.  Oleh karena itu pada penelitian ini akan diteliti 

mengenai pengaruh kedisiplinan karyawan terhadap kinerja karyawan PT Laju 
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Perdana Indah, Site Komering.  Kedisiplinan karyawan dapat diukur melalui 

beberapa dimensi seperti waktu kerja, cara melaksanakan pekerjaan, dan ketaatan 

terhadap peraturan (Hasibuan, 2005).  Kinerja karyawan PT Laju Perdana Indah 

dapat dilihat berdasarkan penilaian kinerja perusahaan.  Perusahaan menilai 

kinerja karyawannya berdasarkan dimensi sasaran kerja dan behavioural 

competencies.  Dimensi sasaran kerja memiliki bobot 80 persen, sedangkan 

dimensi behavioural competencies berbobot 20 persen pada penilaian akhir. 

Karakteristik individu dapat mempengaruhi kedisiplinan dan kinerja 

karyawan.  Menurut Prasojo (2012) terdapat hubungan signifikan antara 

karakteristik (pendidikan) dengan disiplin kerja, selain itu menurut Syahputra 

(2009) karakteristik individu (pendidikan dan pelatihan) memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap kinerja. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai 

karakteristik individu.  Karakteristik tersebut akan diteliti apakah dapat 

memberikan pengaruh terhadap kinerja baik secara langsung maupun tidak 

langsung melalui kedisiplinan karyawan.   

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu.  Perbedaannya terletak 

pada variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan metode analisis data 

yang digunakan.  Pada penelitian ini mengukur pengaruh antara variabel 

karakteristik individu yang terdiri dari umur (X1), pendidikan (X2), jabatan (X3), 

masa kerja (X4), suku (D) serta variabel kedisiplinan (X5) terhadap kinerja 

karyawan (Y).  Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis jalur (path analysis), sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan 

analisis regresi linier berganda.  Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1.  Kerangka penelitian kedisiplinan dan kinerja karyawan PT Laju 

Perdana Indah. 

 

 

G.  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada landasan teori dan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.  Karakteristik individu berpengaruh terhadap kinerja karyawan divisi I dan IV 

PT Laju Perdana Indah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 

kedisiplinan. 

2.  Kedisiplinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan divisi I dan IV PT Laju 

Perdana Indah. 
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