
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.  Penelitian Terdahulu 

 

Dalam hasil penelitian sebelumnya ada beberapa faktor yang paling berpengaruh 

terhadap disiplin. Berikut penjabaran hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi disiplin: 

Tabel 3. Penelitian Terdahulu 

No Keterangan 

Penelitian 

Achmad 

Rasyidi (2013) 

Penelitian 

Maryadi (2014) 

Penelitian 

Chintya 

Amalia (2012) 

Penelitian  

Wulandari 

(2010) 

1 Judul Variabel-

variabel yang 

mempengaruhi 

disiplin pegawai 

pada Dinas 

Sosial Provinsi 

Kalimantan 

Timur 

Analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

disiplin kerja 

karyawan 

pelaksana 

bagian proses 

pengalengan 

nanas di PT. 

Great Giant 

Pineapple 

Pengaruh 

insentif dan 

pengawasan 

terhadap 

disiplin kerja 

PT. 

Centerpoint 

Lampung 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

disiplin kerja 

karyawan 

outsourcing 

pada IBI 

Darmajaya 

2 Objek 

Penelitian 

 

 

 

Seluruh 

Pegawai Negeri 

Sipil dan 

Honorer Dinas 

Sosial Provinsi 

Kalimantan 

Timur 

Karyawan 

pelaksana dan 

koordinator 

karyawan 

pelaksana di 

PT. Great 

Giant 

Pineapple 

Seluruh 

pramuniaga 

PT. Center 

Point 

Lampung 

Seluruh 

karyawan 

outsourcing 

pada IBI 

Darmajaya 

3 Metode 

Penelitian 

 

Pendekatan 

Kuantitatif 

Pendekatan 

Kuantitatif 

Pendekatan 

Kuantitatif  

Pendekatan 

Kuantitatif 

4 Temuan 

Penelitian 

Faktor yang 

paling 

mempengaruhi 

yaitu insentif 

Faktor yang 

paling dominan 

adalah 

pengawasan 

Faktor insentif 

dan 

pengawasan 

secara 

Faktor yang 

paling dominan 

yaitu balas jasa 

dengan t hitung 
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dengan t hitung 

sebesar 48,18%, 

pengawasan 

melekat 30,43% 

dan teladan 

pimpinan 

sebesar 29,77%. 

dengan t hitung 

sebesar 

31,53%, sanksi 

hukuman 

sebesar 

28,43%, dan 

balas jasa 

sebesar 26,77% 

bersama-sama 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

disiplin kerja 

dengan nilai 

pengaruh 

57,4% 

sebesar 47, 

76%, tujuan 

kemampuan 

sebesar 40,37%  

dan 

pengawasan 

sebesar 39,92% 

Sumber : Data diolah peneliti 

 

B. Tinjauan Disiplin 

 

1. Definisi Disiplin 

Menurut Handoko dalam Sinambela (2012: 238) bahwa disiplin kerja adalah 

kesediaan seseorang yang timbul dengan kesadaran sendiri untuk mengikuti 

peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi. Singodimedjo dalam Sutrisno 

(2012: 86) menyatakan disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang 

untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. 

 

Hasibuan (2009: 193) mendefinisikan disiplin merupakan kesadaran dan 

ketersediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma 

sosial yang berlaku. Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

disiplin merupakan kepatuhan seseorang terhadap peraturan organisasi. 

 

2. Tujuan Disiplin 

Menurut Siswanto (2005: 292) tujuan disiplin yaitu : 

a. Tujuan umum disiplin kerja adalah demi kelangsungan organisasi sesuai 

dengan motif organisasi yang bersangkutan, baik hari ini maupun hari esok. 

b. Tujuan khusus disiplin kerja : 

1) Agar para tenaga kerja menepati segala peraturan dan kebijakan 

ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan organisasi yang 
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berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta 

melaksanakan perintah manajemen; 

2) Dapat melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya serta mampu memberikan 

pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu yang berkepentingan 

dengan organisasi sesuai dengan bidang pekerjaan yang diberikan 

kepadanya; 

3) Dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana barang dan 

jasa organisasi dengan sebaik-baiknya 

4) Dapat bertindak dan berprilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku 

pada organisasi 

5) Tenaga kerja mampu memperoleh tingkat produktivitas yang tinggi 

sesuai dengan harapan organisasi, baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang 

 

Tujuan utama disiplin pegawai menurut Sutrisno  (2012 :87) yaitu 

1. Untuk meningkatkan efisiensi semaksimal mungkin dengan cara mencegah 

pemborosan waktu dan energi 

2. Mencegah kerusakan atau kehilangan harta benda, mesin, peralatan dan 

perlengkapan kerja yang disebabkan oleh ketidakhati-hatian atau pencurian 

3. Mengatasi kesalahan dan keteledoran yang disebabkan karena kurang 

perhatian, ketidakmampuan dan keterlambatan.  

4. Mencegah permulaan kerja yang lambat atau terlalu awalnya mengakhiri 

kerja yang disebabkan keterlambatan atau kemalasan 

5. Mengatasi perbedaan pendapat antarkaryawan dan mencegah ketidaktaatan 

yang disebabkan oleh salah pengertian dan salah penafsiran 
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Sedangkan menurut Simamora dalam Sinambela (2012: 242-243) tujuan disiplin 

yaitu: 

a. Memastikan bahwa perilaku-perilaku pegawai konsisten dengan aturan-aturan 

yang ditetapkan 

b. Menciptakan atau mempertahankan rasa hormat dan saling percaya di antara 

supervisi dengan bawahannya; 

c. Membantu pegawai agar menjadi lebih produktif, dengan demikian dapat 

menguntungkannya dalam jangka waktu panjang. 

 

Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa tujuan disiplin pegawai yaitu 

memastikan pegawai untuk taat aturan, keberlangsungan organisasi, 

meningkatkan produktivitas kerja, dan membuat pegawai berperilaku sesuai 

dengan norma. 

 

3. Macam-macam Disiplin Kerja 

Menurut Mangkunegara dalam Sinambela (2012: 239-240) ada dua bentuk 

disiplin kerja yaitu : 

a. Disiplin Preventif, adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai 

mengikuti dan mematuhi peraturan kerja, aturan-aturan yang telah digariskan 

oleh organisasi.. 

b. Disiplin Korektif, adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam 

penyatuan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan 

sesuai dengan pedoman yang berlaku pada organisasi.  
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Menurut Bacal dalam Sinambela (2012: 240) macam-macam disiplin yaitu : 

a. Disiplin Preventif, tujuan dasarnya adalah untuk menggerakkan pegawai 

berdisiplin diri. Dengan cara preventif, pegawai dapat memelihara dirinya 

terhadap peraturan-peraturan organisasi. 

b. Disiplin Korektif, pada disiplin ini, pegawai yang melanggar disiplin perlu 

diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian 

sanksi adalah untuk memperbaiki pegawai pelanggar, memelihara peraturan 

yang berlaku, dan memberikan pelajaran kepada pelanggar. Disiplin korelatif 

memerlukan perhatian proses yang seharusnya, yang berarti bahwa prosedur 

harus menunjukkan pegawai yang bersangkutan benar-benar terlibat. 

c. Disiplin progresif, merupakan proses di mana atasan menggunakan paksaan 

dan tekanan seminimal mungkin untuk memecahkan masalah kinerja, tetapi 

ia akan menerapkan konsekuensi bila upaya pemecahan masalah yang lebih 

kooperatif tidak mendapatkan hasil. Langkah disiplin progresif dapat melalui 

tiga tahapan yaitu pertama melalui konsep manajemen kinerja, melibatkan 

tindakan mengkomunikasikan dan menjatuhkan konsekuensi-konsekuensi 

yang sifatnya ringan, dan menggunakan kekuasaan-kekuasaan manajemen 

sepihak yang amat besar 

 

Bentuk-bentuk kedisiplinan menurut Simamora (2004: 611) ada tiga yaitu : 

a. Disiplin manajerial, segala sesuatu tergantung pada pemimpin mulai dari 

awal hingg akhir 

b. Disiplin tim, kesempurnaan kinerja bermuara dari ketergantungan satu sama 

lain dan ketergantungan ini berkecambah dari suatu komitmen setiap anggota 

terhadap seluruh organisasi 
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c. Disiplin diri, dimana pelaksana tunggal sepenuhnya tergantung pada 

pelatihan, ketangkasan dan kendali diri 

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk disiplin kerja yaitu 

disiplin kerja korektif, disiplin preventif, disiplin progresif, disiplin manajerial, 

disiplin tim, disiplin diri. 

 

4. Pengukuran Variabel Disiplin Kerja 

Kedisiplinan merupakan faktor yang penting untuk diwujudkan dalam suatu 

organisasi karena dapat menunjang produktivitas pegawai. Pengukuran tingkat 

kedisiplinan dapat diukur dengan absensi dan seberapa sering pegawai tersebut 

melanggar peraturan. 

Menurut Guntur (2000: 34-35), adapun kriteria yang digunakan sebagai indikator 

disiplin kerja, yaitu : 

1. Disiplin waktu, disini diartikan sikap atau tingkah laku yang menunjukkan 

ketaatan terhadap jam kerja 

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 pegawai terhadap komitmen yang telah ditetapkan 

tersebut. Kesetiaan disini berarti taat dan patuh dalam melaksanakan perintah 

dari atasan dan peraturan, tata tertib yang telah ditetapkan. 

3. Disiplin tanggung jawab, menggunakan dan memelihara peralatan kantor 

dengan baik, dan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan sebaik-baiknya 

dengan penuh tanggungjawab.  
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Menurut Sanusi (2000: 67) kedisiplinan pegawai dapat dilihat dari : 

1. Disiplin dalam bekerja, dilihat dari pelaksanaan kerja sesuai dengan waktu 

dan  jadwal kerja yang telah ditentukan, mengisi buku absensi dengan 

mencantumkan jam datang dan jam pergi, memperhatikan etika kerja dengan 

meminta izin jika ada keperluan atau hambatan untuk bekerja dan memiliki 

tanggungjawab terhadap semua pekerjaannya dan karyawan tidak 

meninjukkan perilaku yang merugikan konsumen pada waktu bekerja 

2. Disiplin dalam peraturan, dilihat dari karyawan mengikuti peraturan yang 

telah ditetapkan yang berkaitan dengan teknis, proses dan percapaian 

organisasi. Mengindahkan evaluasi kerja serta membina hubungan baik antar 

karyawan lain. 

3. Disiplin pada sanksi dan hukuman, dilihat dari sikap karyawan yang berani 

mengakui kesalahan dan menerima hukuman atau sanksi yang telah 

ditetapkan. 

 

Menurut Hasibuan (2009: 194) pegawai dapat dikatakan disiplin jika : 

1. Pegawai selalu datang dan pulang tepat pada waktunya 

2. Mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik 

3. Mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma yang berlaku 

 

Penilaian terhadap disiplin kerja yang dinyatakan Hasibuan sudah masuk kedalam 

dimensi kedisiplinan yang dinyatakan Sanusi dan Guntur. Dengan demikian untuk 

penentuan indikator peneliti mengambil seluruh pendapat yang dinyatakan ketiga 

ahli. Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa  kedisiplinan dilihat dari 

beberapa dimensi yaitu disiplin waktu, disiplin peraturan, disiplin tanggungjawab, 



16 

dan disiplin sanksi hukuman. Pada penelitian ini akan menggunakan keempat 

dimensi tersebut. 

 

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kedisiplinan 

Untuk menerapkan kedisiplinan disuatu organisasi ada beberapa faktor yang dapat 

membuat  kedisipinan pegawai menurun ataupun meningkat. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan menurut Hasibuan (2009:194) yaitu : 

a. Tujuan dan kemampuan, tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan 

secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan pegawai. Hal ini 

menunjukkan bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada pegawai 

harus sesuai dengan kemampuan pegawai bersangkutan, agar bekerja 

bersungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya 

b. Teladan pimpinan, pimpinan akan selau dijadikan panutan oleh para 

bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik, 

jujur, adil,serta sesuai kata dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang 

baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik. Jika teladan pimpinan kurang 

baik (kurang berdisiplin), para bawahan pun akan kurang disiplin. 

c. Balas jasa (insentif dan tunjangan) untuk mewujudkan kedisiplinan pegawai 

yang baik, organisasi harus memberikan balas jasa yang relative besar. Balas 

jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan pegawai terhadap 

pekerjaannya. Jika kecintaan pegawai semakin baik terhadap pekerjaan, 

kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. Pegawai sulit berdisiplin baik 

selama kebutuhan-kebutuhan primernya tidak terpenuhi dengan baik. 

d. Keadilan, ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta 

diperlakukan sama dengan manusia lainnya menyebabkan keadilan untuk 
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mendorong terwujudnya kedisiplinan pegawai. Keadilan yang dijadikan dasar 

kebijaksanaan dalam pemberian dalam pemberian balas jasa (pengakuan) atau 

hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan pegawai yang baik. 

e. Pengawasan melekat, dengan pengawasan melekat ini berarti atasan harus 

aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan 

prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti atasan harus selalu ada/hadir 

ditempat kerja agar mengawasi dan memberikan petunjuk, jika ada 

bawahannya yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Pengawasan melekat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja 

pegawai. Pegawai merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, 

pengarahan, dan pengawasan dari atasannya. 

f. Sanksi hukuman, harus diterapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk 

akal, dan diinformasikan secara jelas kepada semua pegawai. Sanksi 

hukuman seharusnya tidak terlalu ringan atau terlalu berat supaya hukuman 

itu tetap mendidik pegawai untuk mengubah perilakunya. Sanksi hukuman 

hendaknya cukup wajar untuk setiap tingkatan yang indisipliner, bersifat 

mendidik, dan menjadi alat motivasi untuk memelihara kedisiplinan dalam 

organisasi. 

g. Ketegasan, pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk menghukum 

setiap pegawai yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah 

ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas menerapkan hukuman bagi 

pegawai yang indisipliner akan disegani dan diakui kepemimpinannya oleh 

bawahan. Dengan demikian, pimpinan akan dapat memelihara kedisiplinan 

pegawai. 
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h. Hubungan kemanusiaan, pimpinan harus berusaha menciptakan suasana 

hubungan kemanusiaan yang serasi serta mengikat, vertical maupun 

horizontal diantara semua pegawainya. Terciptanya human relationship yang 

serasi akan mewujudkan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. Hal ini 

akan memotivasi kedisiplinan yang baik pada organisasi. 

 

Menurut Singodimedjo dalam Sutrisno (2012: 89-92) sebagai berikut : 

a. Besar kecilnya pemberian kompensasi, dapat mempengaruhi tegaknya 

disiplin. Para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku, bila ia 

merasa mendapat jaminan balas jasa yang setimpal  dengan jerih payahnya 

yang telah dikontribusikan bagi perusahaan  

b. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan, dalam lingkungan 

perusahaan, semua karyawan  akan selalu memerhatikan bagaimana pimpinan 

dapat menegakkan disiplin dirinya dari ucapan, perbuatan, dan sikap  yang 

dapat merugikan aturan disiplin yang sudah ditetapkan 

c. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan, pembinaan disiplin 

tidak akan dapat terlaksana dalam perusahaan, bila tidak ada aturan tertulis 

yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan bersama. Disiplin tidak mungkin 

ditegakkan bila peraturan yang dibuat hanya berdasarkan instruksi lisan yang 

dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi 

d. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan, bila ada seorang yang 

melanggar disiplin maka perlu ada keberanian pimpinan untuk mengambil 

tindakan yang seuai dengan tingkat pelanggaran yang dibuatnya 



19 

e. Ada tidaknya pengawasan pimpinan, yang akan mengarahkan para karyawan 

agar dapat melaksanakamn pekerjaan  dengan tepat dan sesuai denga yang 

telah ditetapkan 

f. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan, seorang karyawan tidak hanya 

puas dengan penerimaan kompensasi yang tinggi, pekerjaan yang menantang, 

tetapi juga mereka masih membutuhkan perhatian yang besar dari 

pimpinannya sendiri. 

g. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin, seperti 

saling menghomati, melontarkan pujian sesuai tempat dan waktu, sering 

mengikutsertakan karyawan dalam pertemuan, memberi tahu bila ada 

keperluan untuk meninggalkan tempat kerja 

 

Menurut Martoyo (2007: 165) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin 

kerja pegawai antara lain : 

a. Motivasi, merupakan hal yang penting karena menyebabkan, menyalurkan, 

dan mendukung perilaku manusia, agar mau bekerja lebih giat dan mematuhi 

aturan yang berlaku sehingga mencapai hasil yang optimal. Untuk 

memotivasi pegawai, pimpinan harus mengetahui motif dan motivasi yang 

diinginkan pegawai. 

b. Pendidikan dan pelatihan, merupakan metode dari pengembangan pegawai. 

Melalui pendidikan dan pelatihan maka memberikan pengetahuan kepada 

pegawai bagaimana cara bekerja yang baik dan benar. Oleh karena itu 

kedisiplinan pegawai menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pengembangan 

pegawai 
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c. Kepemimpinan, berkaitan dengan peran pimpinan dalam menegakkan 

kedisiplinan pegawai. Cara pimpinan dalam memimpin sebuah organisasi 

sangat berpengaruh pada kedisiplinan pegawai. Pimpinan yang patuh 

terhadap peraturan, adil dalam bersikap, dan tegas dalam mengambil setiap 

keputusan dapat memupuk kedisiplinan pegawai. 

d. Kesejahteraan, berkaitan dengan kebutuhan hidup pegawai. Pemberian balas 

jasa berupa gaji, insentif dan tunjangan, dengan pemberian balas jasa yang 

cukup besar maka disiplin pegawai semakin baik. Pegawai akan menyadari 

serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku apabila kebutuhan hidupnya 

terpenuhi. 

e. Penegakkan disiplin, berkaitan dengan adanya peraturan yamg telah 

ditetapkan dan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung kedisiplinan pegawai. 

Dengan adanya aturan yang ditegakkan secara tegas maka akan memaksa 

pegawai untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang ada. Adanya aturan 

tersebut akan membuat pegawai terbiasa untuk berdisiplin sehingga dapat 

bekerja dengan baik. 

 

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor - faktor yang 

mempengaruhi disiplin pegawai yaitu tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, 

pengawasan, balas jasa, sanksi hukuman, motivasi, pendidikan dan pelatihan, 

ketegasan, perhatian pemimpin, dan hubungan kemanusiaan. 

 

 

 

 



21 

C. Tinjauan Variabel – Variabel Penelitian 

 

1. Teladan Pimpinan 

a. Definisi Teladan Pimpinan 

Menurut Hasibuan (2009: 195) teladan pimpinan adalah seorang pemimpin yang 

dijadikan teladan dan panutan  oleh para bawahannya dengan memberi contoh 

yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan.  

 

Ilyas (2006: 66) mendefinisikan teladan pimpinan adalah bentuk kepemimpinan 

diri yang hakiki dan menjadi cermin perilaku kerja untuk anggota kelompok. 

Menurut Siagian (2003: 104) teladan pimpinan adalah seorang pemimpin yang 

dinilai pantas dijadikan sebagai panutan dan teladan dalam sikap, tindak tanduk 

dan perilaku.  

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa keteladanan adalah 

perilaku pimpinan yang mencontohkan hal-hal yang baik dalam melaksanakan 

tugas dan tanggungjawabnya. 

 

b. Pengaruh Teladan Pimpinan Dengan Disiplin Kerja 

Menurut Hasibuan (2009: 195) teladan pimpinan sangat berperan dalam 

menentukan kedisiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan 

panutan oleh para bawahannya. Dengan teladan pimpinan kurang baik (kurang 

berdisiplin), para bawahan pun akan kurang berdisiplin.  

 

Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya baik jika dia sendiri 

kurang disiplin. Pimpinan harus menyadari bahwa perilakunya akan dicontoh dan 

diteladani bawahannya. Hal inilah yang mengharuskan pimpinan mempunyai 
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kedisiplinan yang baik agar para bawahan pun mempunyai disiplin yang baik 

pula.  

 

c. Pengukuran Variabel Teladan Pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berkaitan dengan kedisiplinan karena pimpinan 

dijadikan contoh oleh para bawahannya. Apabila kedisiplinan pimpinan baik, 

maka kedisiplinan pegawai akan baik pula.  

 

Menurut Hasibuan (2009: 195) indikator teladan pimpinan yaitu : 

1. Pimpinan memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, segala tingkah 

laku, sikap, perbuatan, dan cara bekerja pimpinan harus mengarah pada hal-

hal yang baik agar menjadi panutan 

2. Pimpinan berdisiplin baik, dalam bekerja pimpinan harus menunjukkan 

perilakunya untuk berdisiplin waktu, pekerjaan dan peraturan 

3. Pimpinan beperilaku jujur, pimpinan harus mengakui kesalahan yang 

diperbuat dan menerima sanksi sesuai peraturan yang ada 

4. Pimpinan berperilaku adil, dalam bersikap dan memberi reward and 

punishment harus sesuai dengan apa yang dilakukan atau di capai pegawainya 

5. Pimpinan berkata sesuai dengan apa yang diperbuatnya, nasehat maupun 

perintah yang diberikan kepada bawahan maka pimpinan pun harus 

melakukannya agar dapat memberi contoh pada bawahan 

 

Menurut Siagian (2003: 105) seorang pimpinan harus memiliki sikap : 

1. Kesetiaan pada organisasi, kepemimpinan seseorang hanya akan efektif 

apabila kesetiaannya kepada organisasi tidak tergoyahkan. Dengan kesetiaan 
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demikian, ia tidak akan melakukan tindfakan yang dipandang sebagai 

penghianatan atau paling sedikit merugikan pihak-pihak tersebut 

2. Dedikasi kepada tugas, semangat pengabdian kepada organisasi, dan bukan 

demi kepentingan pribadi yang pada dasarnya bersifat egoistic, merupakan 

salah satu segi dalam hal mana seorang pimpinan harus dapat dijadikan 

teladan 

3. Disiplin kerja, dapat dikatakan bahwa pimpinan tersebut memiliki tingkat 

kemangkiran yang rendah, kehadiran ditempat kerja pada waktunya, 

meninggalkan tempat kerja pada waktu yang telah ditentukan dan 

produktifitas kerja dalam melaksanakan tugas merupakan kriteria yang perlu 

mendapat perhatian. Apabila seorang pemimpin tidak menunjukkan disiplin 

kerja tinggi, akan sangat sukar baginya untuk menuntut hal demikian dari 

para bawahannya 

4. Etika, keterikatan ketat seorang pimpinan kepada etika kerja pun merupakan 

salah satu unsur keteladanan yang sangat penting. Beberapa hal yang 

merupakan pencerminan dari etika kerja yang benar adalah: 

a. perlakuan bawahan secara manusiawi, 

b. objektifitas dalam melakukan penilaian, 

c. pengenaan sanksi yang bersifat mendidik, 

d. janji dan ucapan yang dapat dipegang oleh orang lain 

5. Jujur, kejujuran yang dimaksud adalah kejujuran kepada organisasi, kepada 

rekan setingkat, kepada atasan, kepada bawahan dan kepada diri sendiri. 

Kejujuran merupakan pencerminan dari hati nurani yang bersih diikat oleh 
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kepatuhan kepada norma-norma agama yang dianut dan norma-norma sosial 

yang berlaku 

 

Menurut Hamalik (2005: 170 ) mengemukakan persyaratan yang harus dimiliki 

oleh seorang pemimpin yaitu : 

1. Memiliki kondisi badan yang sehat, untuk dapat bekerja lebih totalitas dan 

berkualitas pimpinan harus memiliki energy yang lebih dari bawahannya agar 

dapat menjadi panutan. Seseorang yang memiliki kekuatan dalam bekerja 

akan lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

2. Cerdas, seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan dan pandangan yang 

luas 

3. Memiliki keyakinan, bahwa organisasi yang dipimpinnya akan berhasil 

mencapai tujuan 

4. Memiliki pemahaman organisasi, seorang pimpinan harus memiliki 

pemahaman yang jelas tentang hakikat dan keunikan tujuan organisasi 

5. Antusias, seorang pimpinan harus memiliki daya kerja dan antusias yang 

besar atas pekerjaannya 

6. Memiliki kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Seorang 

pimpinan tidak boleh ragu-ragu dalam mengambil keputusan, agar keputusan 

yang diambil dapat dipegang teguh oleh seluruh anggota organisasi 

7. Memiliki sikap yang objektif dan rasional, hal ini agar keputusan yang dibuat 

dapat diterima dan didukung penuh oleh seluruh lapisan di organisasi. 

8. Adil, seorang pimpinan harus memiliki sikap dan tindakan yang adil dalam 

memperlakukan bawahannya, adil dalam memberikan sanksi hukuman, dan 

adil memberlakukan reward and punishment bagi bawahannya 
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9. Menguasai prinsip-prinsip hubungan antarmanusiawi, pemahaman mengenai 

pola menjaga keharmonisan hubungan antar pimpinan dengan bawahan 

maupun antar sesama bawahan harus dimiliki seorang pemimipin. Hubungan 

yang harmonis akan memperlancar komunikasi sehingga pekerjaan dapat 

diselesaikan dengan baik 

10. Kecakapan berkomunikasi, dengan kecakapan berkomunikasi yang baik maka 

bawahan akan memahami perintah yang diberikan pegawai dan bekerja 

dengan tepat sesuai dengan yang diinginkan pimpinan 

11. Memiliki kemampuan bertindak sebagai penasihat atau pembimbing bagi 

bawahan dan rekan kerjanya. Pimpinan penting untuk mengetahui bagaimana 

cara mengarahkan bawahan untuk mengerti cara bekerja yang sesuai 

keinginan pimpinan 

12. Memiliki gambaran yang menyeluruh terhadap semua aspek kegiatan 

organisas., Bukan hanya bawahan yang menguasai hal-hal teknis, akan tetapi 

pimpinan pun harus memiliki kecakapan teknis agar dapat memberi arahan 

dan memperbaiki kesalahan pegawainya 

 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil pendapat dari Hasibuan untuk dijadikan 

indikator karena lebih komprehensif. Pengukuran yang digunakan untuk menilai 

variabel teladan pimpinan melalui indikator sebagai berikut: 

1. Pimpinan memberikan contoh yang baik kepada bawahannya; 

2. Pimpinan berdisiplin baik; 

3. Pimpinan berperilaku jujur; 

4. Pimpinan berperilaku adil; 

5. Pimpinan berkata sesuai dengan apa yang diperbuatnya 
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2. Tinjauan Pengawasan Melekat 

a. Definisi Pengawasan Melekat 

Menurut Sutrisno (2012: 91) pengawasan melekat adalah pengawasan yang 

dilaksanakan atasan langsung sehingga tugas-tugas yang dibebankan kepada 

bawahan tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan. Menurut Manullang  

(2004: 173) pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa 

yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi dengan maksud supaya 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. 

 

Menurut Hasibuan (2009: 196) pengawasan melekat adalah tindakan nyata dan 

paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai dengan aktif dan secara 

langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja 

bawahannya serta memberi petunjuk jika bawahannya mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. 

 

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan melekat 

merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung atau 

pimpinan suatu organisasi yang bertujuan untuk mengawasi segala pekerjaan yang 

menjadi tanggungjawab seorang pegawai agar dapat berjalan dengan baik dan 

memperoleh suatu hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

bersama. 

 

b. Pengaruh Pengawasan Melekat Dengan Disiplin Kerja 

Menurut Hasibuan (2009: 196) pengawasan melekat adalah tindakan nyata dan 

efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan. Dengan waskat berarti atasan 

harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan 
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prestasi kerja bawahannya. Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan moral 

kerja karyawan. Karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, 

pengarahan, dan pengawasan dari atasannya. 

 

Dengan waskat, atasan secara langsung dapat mengetahui kemampuan dan 

kedisiplinan setiap individu bawahannya. Waskat bukan hanya mengawasi moral 

kerja dan kedisiplinan karyawan saja, tetapi juga berusaha mencari sistem kerja 

yang lebih efektif untuk mewujudkan tujuan organisasi, karyawan, dan 

masyarakat. Dengan sistem yang baik akan tercipta internal kontrol yang dapat 

mengurangi kesalahan-kesalahan dan mendukung kedisiplinan serta moral kerja 

karyawan. 

 

c. Pengukuran Variabel Pengawasan Melekat 

Pengawasan yang baik akan menciptakan disiplin kerja yang baik kepada 

pegawai. Dengan adanya pengawan pegawai merasa takut untuk melakukan 

kesalahan-kesalahan dalam bekerja.  

Hasibuan (2009: 196) indikator pengawasan melekat yaitu : 

1. Atasan selalu hadir dilokasi kerja untuk mengawasi pegawai 

2. Atasan memberi petunjuk jika ada pegawainya yang mengalami kesulitan 

3. Atasan memberikan perhatian kepada bawahan terkait dengan pekerjaan 

4. Atasan memberikan bimbingan kepada pegawainya 

5. Atasan memberikan pengarahan sebelum kegiatan operasional berlangsung 
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Manullang ( 2004 :184-189) menilai fase variabel pengawasan terdiri dari : 

1. Menetapkan standar, pimpinan menetapkan standar yang digunakan untuk 

menilai pekerjaan dan menjelaskan standar-standar tersebut kepada 

bawahannya. 

2. Mengadakan penilaian, pimpinan memeriksa hasil (output) setelah pegawai 

menyelesaikan tugas yang diberikan  

3. Mengadakan tindakan perbaikan, apabila pimpinan menemukan 

penyimpangan pada bawahannya. Perbaikan oleh pimpinan dapat 

menyesuaikan hasil kerja bawahan dengan standar yang telah ditetapkan. 

 

Nawawi (1995: 15) menilai variabel pengawasan dengan menggunakan indikator : 

1. Pemantauan, pimpinan melakukan pemantauan pada saat pegawai 

melaksanakan pekerjaan di lokasi kerja 

2. Pemeriksaan, pimpinan memeriksa hasil (output) setelah pegawai 

menyelesaikan tugas yang diberikan 

3. Evaluasi, pimpinan mengevaluasi kesalahan-kesalahan pegawainya dengan 

upaya perbaikan dan pengarahan 

 

Dari berbagai indikator pengawasan melekat dari beberapa ahli diatas, maka 

peneliti mengambil pendapat dari Hasibuan karena lebih komprehensif. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan indikator : 

1. Pimpinan selalu hadir dilokasi kerja untuk mengawasi pegawai; 

2. Pimpinan memberikan petunjuk jika pegawai mengalami kesulitan; 

3. Pimpinanmembnerikan perhatian kepada bawahan terkait dengan pekerjaan; 

4. Pimpinan memberikan bimbingan kepada pegawainya; 
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5. Pimpinan memberikan pengarahan sebelum kegiatan operasional berlangsung 

 

3. Tinjuan Insentif  

a. Definisi Insentif 

Menurut Pangabean (2002: 93), insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang 

yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah 

ditentukan.  

 

Menurut Hasibuan (2008: 117) insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan 

kepada karyawan tertentu yang prestasinya diatas prestasi standar .Menurut 

Mangkunegara  (2005: 89) insentif adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan 

dalam bentuk uang atas dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa 

pengakuan dari pihak organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi 

terhadap organisasi. 

 

Dari beberapa pendapat diatas insentif dapat didefinisikan sebagai balas jasa dari 

organisasi kepada pegawai yang bekerja melampaui standar dalam bentuk 

material atau non material. 

 

b. Pengaruh Insentif Dan Disiplin Kerja 

Insentif termasuk kedalam faktor balas jasa seperti yang dikemukakan oleh 

Hasibuan. Insentif ikut mempengaruhi kedisiplinan pegawai karena insentif akan 

memberikan kepuasan dan kecintaan pegawai terhadap pekerjaannya. Jika 

kecintaan pegawai semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan 

semakin baik pula. Jadi insentif berperan penting untuk menciptakan kedisiplinan 

pegawai.  
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Semakin besar balas jasa semakin baik kedisiplinan pegawai. Sebaliknya apabila 

balas jasa kecil kedisiplinan pegawai menjadi rendah (Hasibuan 2009:196). 

 

c. Pengukuran Variabel Insentif 

Insentif atau disebut dengan balas jasa ikut mempengaruhi kedisiplinan pegawai. 

Hal ini disebabkan pegawai akan semakin bergairah kerja apabila kebutuhannya 

terpenuhi dengan baik. Insentif yang diberikan berbeda-beda kepada bawahan 

akan mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. 

 

Menurut Ranupandojo yang dikutip oleh Mangkunegara (2005: 90) indikator 

insentif yaitu : 

1. Pembayaran sederhana, pembayaran hendaknya sederhana sehingga dapat 

dimengerti dan dapat dihitung oleh karyawan itu sendiri 

2. Penghasilan yang diterima, penghasilan yang diterima hendaknya langsung 

menaikkan output 

3. Pembayaran cepat, pembayaran hendaknya dilakukan secepat mungkin 

4. Standar kerja, standar kerja hendaknya ditentukan dengan hati-hati, standar 

kerja yang terlalu tinggi dan terlalu rendah sama tidak ada baiknya 

5. Upah normal, besarnya upah normal dengan standar kerja perjam hendaknya 

cukup merangsang pekerja untuk bekerja lebih giat 

 

Menurut Hasibuan (2008: 94) indikator insentif yaitu : 

1. Fasilitas, pegawai mendapatkan fasilitas yang cukup dari perusahaan/ 

instansi. Fasilitas dapat mewakili jumlah substansi dari insentif terutama 

eksekutif yang dibayar mahal. 
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2. Lama kerja, besarnya insentif ditentukan atas dasar lamanya pegawai 

melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan 

3. Senioritas, sistem insentif didasarkan pada masa kerja atau senioritas pegawai 

yang bersangkutan  dalam suatu organisasi. Dasar pemikirannya adalah 

pegawai senior menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dari pegawai yang 

bersangkutan pada organisasi dimana mereka bekerja. Semakin senior 

seorang pegawai semakin tinggi loyalitasnya pada organisasi. 

4. Kebutuhan, insentif didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan hidup yang 

layak dari pegawai. Ini berarti insentif yang diberikan adalah wajar apabila 

dapat dipergunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok, tidak 

berlebihan namun tidak berkekurangan 

5. Keadilan, dalam sistem insentif bukanlah harus sama rata tetapi harus terkait 

pada adanya hubungan antara pengorbanan (input) dengan yang didapat 

(output), semakin tinggi insentif yang diharapkan, sehingga oleh karenanya 

yang harus dinilai adalah pengorbanannya yang diperlukan oleh suatu jabatan 

6. Kelayakan, pemberian insentif harus membendingkan besarnya insentif 

dengan perusahaan/instansi lain yang bergerak dalam bidang usaha sejenis. 

Apabila insentif perusahaan yang bersangkutan lebih rendah dengan 

perusahaan lain maka akan menurunkan kinerja pegawai 

7. Evaluasi jabatan, pemberian insentif dibedakan berdasarkan jabatan yang 

dipegang oleh pegawai dalam perusahaan/instansi tersebut. 

 

Menurut Pangabean (2002: 77) indikator insentif  diantaranya adalah : 

1. Imbalan yang dibayarkan langsung kepada karyawan 

2. Imbalan ditentukan oleh prestasi yang melebihi standar 
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3. Imbalan berupa uang sebagai pendorong karyawan bekerja lebih giat 

4. Imbalan yang berupa gaji dibayarkan berdasarkan hasil kerja 

 

Dalam penelitian ini variabel insentif/balas jasa akan dinilai berdasarkan pendapat 

Pangabean karena lebih komprehensif melalui persepsi para pegawai dengan 

indikator : 

1. Imbalan yang dibayarkan langsung kepada karyawan 

2. Imbalan ditentukan oleh prestasi yang melebihi standar 

3. Imbalan berupa uang sebagai pendorong karyawan bekerja lebih giat 

4. Imbalan yang berupa gaji dibayarkan berdasarkan hasil kerja 

 

D. Kerangka Pikir 

 

Kedisiplinan pegawai merupakan penentu keberhasilan suatu organisasi publik 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Namun, 

permasalajan tindakan disipliner masih sering terjadi dalam suatu instansi 

pemerintah. Seperti halnya dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olah Raga Kabupaten Tanggamus yang memiliki penurunan kedisiplinan pada 

tahun 2014. Berhasil atau tidaknya penerapan disiplin pegawai di suatu organisasi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Peneliti lebih memilih faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan pegawai yang dikemukakan oleh Hasibuan (2009) 

karena faktor-faktor yang disebutkan lebih komprehensif dan lebih sering 

dipergunakan sebagai tolak ukur dalam penelitian oleh peneliti lainnya mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan pegawai.  
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Alasan peneliti memlilih faktor teladan pimpinan, pengawasan melekat dan 

insentif (balas jasa) sebagai variabel penelitian dari faktor-faktor lainnya karena 

ketiga faktor tersebut lebih sering muncul sebagai faktor yang berpengaruh 

signifikan terhadap kedisiplinan dari pada faktor-faktor yang lainnya pada hasil 

penelitian peneliti-peneliti sebelumnya.   

 

Penetapan pengukuran variabel melihat dari beberapa pendapat para ahli yang 

telah dibahas pada bagian tinjauan pustaka mengenai faktor teladan pimpinan, 

pengawasan melekat dan insentif yang paling berpengaruh terhadap kedisiplinan 

pegawai, peneliti menentukan indikator-indikator setiap variabel untuk dijadikan 

ukuran dalam mengukur pengaruh faktor tersebut. Indikator yang digunakan 

untuk menilai disiplin yaitu melihat dari empat dimensi yaitu disiplin waktu, 

disiplin peraturan, disiplin tanggung jawab dan disiplin sanksi hukuman. Indikator 

yang digunakan untuk menilai variabel teladan pimpinan adalah pimpinan 

beperilaku jujur, pimpinan berlaku adil terhadap pegawainya, pimpinan 

memahami hubungan antarmanusiawi, pimpinan memiliki disiplin yang tinggi. 

Indikator yang digunakan untuk menilai variabel pengawasan melakat adalah 

pimpinan secara langsung mengawasi kerja pegawai di lokasi kerja, pimpinan 

rutin mengawasi pegawai, pimpinan secara langsung mengarahkan pegawai agar 

bekerja sesuai prosedur, pimpinan memperbaiki kerja pegawai yang melakukan 

kesalahan dilokasi kerja, pimpinan memberi informasi mengenai standar-standar 

peraturan kerja. Indikator yang digunakan untuk menilai variabel insentif adalah 

Insentif yang diberikan mendorongn pegawai lebih giat, insentif sesuai dengan 

prestasi yang dicapai pegawai, insentif memenuhi kebutuhan hidup pegawai, 

pemberian insentif diberikan tepat waktu. 
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Pengaruh Teladan Pimpinan, Penawasan Melekat dan Insentif Terhadap 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olah Raga Kabupaten Tanggamus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penurunan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tanggamus tahun 2014 

Penurunan kedisiplinan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 

Kabupaten Tanggamus  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan pegawai menurut Hasibuan (2009:  194) 

Faktor- faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 

pegawai: 

 

1. Indikator Teladan Pimpinan (X1) mennurut 

Hasibuan (2009:196)  : 

a. Pimpinan memberikan contoh yang baik 

kepada bawahannya; 

b. Pimpinan berdisiplin baik; 

c. Pimpinan berperilaku jujur; 

d. Pimpinan berperilaku adil; 

e. Pimpinan berkata sesuai dengan apa yang 

diperbuatnya 

 

2. Indikator Pengawasan Melekat (X2)) menurut 

Hasibuan (2009: 196) : 

a. Pimpinan selalu hadir dilokasi kerja untuk 

mengawasi pegawai; 

b. Pimpinan memberikan petunjuk jika pegawai 

mengalami kesulitan; 

c. Pimpinanmembnerikan perhatian kepada 

bawahan terkait dengan pekerjaan; 

d. Pimpinan memberikan bimbingan kepada 

pegawainya; 

e. Pimpinan memberikan pengarahan sebelum 

kegiatan operasional berlangsung 

 

3. Indikator Insentif (X3) menurut Pangabean 

(2002: 93) : 

1. Imbalan yang dibayarkan langsung kepada 

karyawan 

2. Imbalan ditentukan oleh prestasi yang 

melebihi standar 

3. Imbalan berupa uang sebagai pendorong 

karyawan bekerja lebih giat 

4. Imbalan yang berupa gaji dibayarkan 

berdasarkan hasil kerja 

Disiplin (Y) : 

a. Disiplin 

waktu 

b. Disiplin 

peraturan 

c. Disiplin 

tanggung 

jawab 

d. Disiplin 

sanksi dan 

hukuman 
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E. Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara dari peneliti yang harus diuji terlebih 

dahulu kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini ialah : 

1. Ha : α ≠ 0 Faktor teladan pimpinan berpengaruh signifikan terhadap  

kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 

Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus 

Ho : α = 0  Faktor teladan pimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap  

kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 

Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus  

 

2. Ha : α ≠ 0  Faktor pengawasan melekat berpengaruh signifikan terhadap  

kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 

Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus 

Ho : α = 0 Faktor pengawasan melekat tidak berpengaruh signifikan  

terhadap kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus 

 

3. Ha : α ≠ 0  Faktor insentif berpengaruh signifikan terhadap kedisiplinan  

Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olah Raga Kabupaten Tanggamus 

Ho : α = 0 Faktor insentif tidak berpengaruh signifikan terhadap kedisiplinan  

Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olah Raga Kabupaten Tanggamus 
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4. Ha : α ≠ 0 Faktor teladan pimpinan, pengawasan melekat dan insentif  

berpengaruh signifikan  secara simultan terhadap kedisiplinan 

Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olah Raga Kabupaten Tanggamus 

Ho : α = 0  Faktor teladan pimpinan, pengawasan melekat dan insentif tidak  

berpengaruh signifikan  secara simultan terhadap kedisiplinan 

Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olah Raga Kabupaten Tanggamus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


