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II. LANDASAN TEORI 

 

 

 

A. Pengertian Manajemen 

 

Perusahaan atau organisasi dapat maju dan berkembang apabila mampu 

menjalankan kegiatan dengan manajemen yang baik. Peranan manajemen 

sangat menentukan karena tidak hanya memperhatikan satu faktor saja tetapi 

seluruh faktor yang terdapat di perusahaan. 

Menurut M. Manullang, (2006 : 10) 

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan, pengarahan dan pengontrolan dari human resources untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. 

Sedangkan menurut Alex S. Nitisemito (2000 : 11) menyatakan bahwa  

Manajemen adalah seni dan ilmu untuk mencapai tujuan melalui kegiatan 

yang lain. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa manajemen 

adalah seni, ilmu, proses, untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain 

yang memerlukan tindakan : perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan 

pengawasan agar mencapai sasaran yang ditentukan. 
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B. Pengertian Manajemen Personalia 

Manajemen personalia merupakan salah satu cabang dari ilmu manajemen 

yang secara khusus menitikberatkan perhatiannya pada produksi tenaga kerja, 

yaitu bagaimana pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan 

pengawasan tenaga kerja sehingga berdayaguna dan berhasilguna sesuai 

dengan harapan. Untuk memperjelas pengertian dan fungsi dari manajemen 

personalia, maka berikut akan diuraikan beberapa definisi dari manajemen 

personalia, yaitu : 

Menurut T.Hani Handoko (2001 : 4) 

Manajemen sumberdaya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, 

pemeliharaan, dan penggunaan sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan 

baik tujuan individu maupun organisasi. 

Menurut M. Manullang (2006 : 14) 

Manajemen personalia adalah suatu seni, ilmu memperoleh, memajukan dan 

memanfaatkan tenaga kerja sehingga tujuan organisasi dapat direalisasikan 

secara dayaguna sekalipun adanya kegiatan kerja dari para pekerja. 

Menurut Alex S. Nitisemito (2000 : 10) 

Manajemen personalia adalah sebuah ilmu, seni, untuk melaksanakan antara 

lain : planning, organizing, actuating, dan controling, sehingga efektifitas dan 

efisiensi personalia dapat ditingkatkan semaksimal mungkin agar dapat 

mencapai tujuan. 
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Dalam suatu organisasi atau perusahaan, manusia merupakan salah satu 

faktor produksi yang cukup penting dengan menjalankan kegiatan perusahaan 

sehingga diperlukan pengaturan di bidang sumberdaya manusia tersebut atau 

suatu manajemen personalia, menjadi tugas manajemen personalia untuk 

mempelajari dan mengembangkan berbagai hal agar manusia bisa 

diintegrasikan secara efektif kedalam berbagai organisasi yang diperlukan 

oleh masyarakat. 

C. Fungsi Manajemen Personalia 

Menurut T. Hani Handoko (2001 : 5), fungsi pokok manajemen personalia 

adalah 

1. Untuk menjalin kerjasama dengan pengembangan dan administrasi 

berbagai kebijakan yang mempengaruhi orang yang membentuk 

organisasi. 

2. Untuk membantu para manajer mengelola sumberdaya manusia 

Pelaksanaan manajemen personalia harus memiliki fungsi-fungsi operasional 

yang mencakup : 

1.  Pengadaan 

Fungsi ini adalah untuk memperoleh jumlah dan jenis karyawan yang tepat 

untuk mencapai tujuan organisasi, fungsi ini terutama menyangkut tentang 

penentuan kebutuhan tenaga kerja dan penarikannya, seleksi dan 

penempatannya. 



27 

 

2.  Pengembangan 

Pengembangan ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan lewat 

latihan, yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik. Kegiatan 

ini makin menjadi penting karena berkembangnya teknologi dan makin 

kompleksnya tugas-tugas manajer. 

3.  Kompensasi 

Fungsi ini dapat didefinisikan sebagai pemberian penghargaan yang adil 

dan layak terhadap para karyawan sesuai dengan sumbangan mereka untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

4.  Integrasi 

Integrasi ini menyangkut penyesuaian keinginan dari para individu dengan 

keinginan organisasi dan masyarakat. 

5.  Pemeliharaan 

Fungsi ini adalah mempertahankan dan meningkatakan kondisi yang telah 

ada. Fungsi ini mengharuskan dilaksanakannya keempat fungsi lainnya 

secara terus menerus. (Heidjrachman Ranupandoyo dan Suad Husnan, 

2007 : 5) 
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D. Pendekatan Dalam Manajemem Sumberdaya Manusia 

Berbagai pendekatan tentang konsep-konsep dasar manajemen sumberdaya 

manusia cukup penting untuk menelaah kegiatan manajemen sumberdaya 

manusia yang dilakukan dengan benar, pendekatan-pendekatan tersebut 

mencakup : 

1. Pendekatan sumberdaya manusia  

Pendekatan sumberdaya manusia adalah pengelolaan dan pendayagunaan 

sumberdaya manusia. Martabat dan kepentingan hidup manusia hendaknya 

tidak diabaikan agar kehidupan mereka layak dan sejahtera. 

2. Pendekatan manajerial 

Pendekatan ini mengartikan bahwa manajemen sumberdaya manusia 

adalah tanggung jawab setiap manajer yang ikut membina serta 

memelihara sumberdaya manusia yang ada di dalam perusahaannya. 

3. Pendekatan sistem 

Manajemen sumberdaya manusia adalah suatu sub sistem dari sistem yang 

lebih besar, yaitu organisasi. Manajemen sumberdaya manusia dievaluasi 

dengan kriteria besarnya kontribusi yang dibuat untuk organisasi. 
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4. Pendekatan proaktif 

Pendekatan ini berpendapat bahwa manajemen sumberdaya manusia dapat 

meningkatkan kontribusi kepada para karyawan, manajer dan organisasi 

melalui antisipasi masalah-masalah yang akan timbul. 

Berbagai pendekatan mengenai manajemen sumberdaya manusia tersebut 

maka suatu organisasi akan dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah 

dilakukan sehingga diharapkan mengarahkan kepada kegiatan yang lebih 

baik. 

E. Pengertian Integrasi 

Integrasi berhubungan dengan usaha untuk mempengaruhi sikap-sikap 

karyawan sedemikian rupa sehingga mereka menguntungkan bagi pekerjaan, 

organisasi serta rekan sekerjanya. Jadi kita harus berhubungan dengan 

perasaan dan sikap para karyawan dalam hubungannya dengan prinsip dan 

kebijakan organisasi. Komunikasi yang baik mampu membentuk suatu 

kerjasama yang harmonis antara pimpinan dan bawahannya, komunikasi 

ditujukan untuk usaha mengintegrasikan antara beberapa kepentingan 

didalam organisasi. 

Tujuan utama fungsi personalia adalah membangun, mengembangkan, dan 

mendukung peningkatan komunikasi, dengan demikian diharapkan seluruh 

pekerja selalu memperoleh informasi. Fungsi personalia bekerjasama dengan 

manajer dan pekerja untuk meningkatkan komunikasi di antara mereka, 
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bagian personalia adalah departemen kesejahteraan dan semua keaktifan 

komunikasi merupakan dukungan terhadap program tersebut. 

F. Pengertian Komunikasi 

Komunikasi merupakan dasar dari setiap usaha antar manusia, karena apabila 

komunikasi kurang lancar akan menyebabkan kesukaran dalam bekerjasama. 

Istilah komunikasi mempunyai banyak arti, bagi orang awam mungkin akan 

diartikan sebagai alat atau media pengirim seperti : telepon, telegram atau 

televisi. 

Sedangkan bagi orang yang bekerja dalam suatu organisasi istilah komunikasi 

juga dapat diartikan sebagai saluran yang menghubungkan antara anggota 

dalam organisasi, seperti komunikasi formal melalui rantai komando, 

komunikasi informal, komunikasi verbal dan sebagainya. Untuk lebih 

jelasnya mengenai komunikasi dapat dilihat dari beberapa definisi para ahli di 

bawah ini : 

Menurut T. Hani Handoko (2001:268) menyatakan bahwa komunikasi adalah 

proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari 

seseorang ke orang lain. Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih 

dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi 

wajah, intonasi, titik putus vokal dan sebagainya. 

Menurut Alex S. Nitisemito (2000:240) yang dimaksud komunikasi adalah 

jalinan pengertian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, sehingga 
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apa yang dikomunikasikan dapat dimengerti, dipikirkan dan akhirnya 

dilaksanakan. 

Dari pengertian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa : 

1. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, perintah, pesan 

ide dari seseorang pada orang lain. 

2. Komunikasi baru dapat dilakukan apabila ada dua pihak yaitu pihak 

pertama pemberi informasi (komunikator) dan pihak kedua penerima 

informasi (komunikan). 

3. Komunikasi harus dapat dimengerti oleh si penerima sehingga dapat 

menimbulkan interaksi. 

Dengan melihat hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa unsur komunikasi 

yang harus ada adalah : 

1. Pengirim informasi (komunikator) 

2. Pesan (message) 

3. Penerima informasi (komunikan) 

4. Channel atau saluran 

5. Effect (hasil) 

Komunikasi pada dasarnya adalah suatu proses penyampaian informasi, 

perintah, pesan atau ide dari seseorang pada orang lain agar diantara mereka 

terdapat interaksi. Peristiwa komunikasi biasanya mempunyai maksud atau 
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tujuan tertentu, tujuan yang hendak dicapai oleh komunikator mungkin untuk 

memberitahukan sesuatu kepada komunikan, mempengaruhi komunikan, 

memberikan dukungan psikologis, atau mempengaruhi perilaku komunikan 

seperti mendorong komunikan meminta informasi lebih lanjut, menerima 

suatu intruksi atau perintah dengan rela atau dengan dukungan psikologis 

tertentu. 

Keefektifan seorang komunikator dapat dievaluasi dalam hal bagaimana 

tujuan seseorang dapat dicapai dengan baik. Tiga persyaratan dari komunikasi 

yang berhasil dengan melihat tercapai tidaknya tujuan komunikasi yaitu : 

1. Attention (perhatian) 

Persyaratan pertama dari komunikasi yang berhasil adalah perhatian yang 

diperoleh dari komunikan, jika dikirimkan tetapi komunikan 

mengabaikannya maka usaha tersebut telah menemui kegagalan. 

2. Comprehension (pemahaman) 

Keberhasilan komunikasi juga tergantung pada pemahaman komunikan 

atas pesan yang diterimanya, jika komunikan tidak memahaminya maka 

tidak mungkin dapat menjelaskan isi pesan tersebut dengan baik 

3. Acceptance (penerimaan) 

Persyaratan terakhir adalah penerimaan komunikan atas pesan, sekalipun 

suatu pesan dipahami tapi komunikan mungkin tidak yakin akan 

kebenaran informasi tersebut atau mempertanyakan apakah komunikator 
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benar-benar mengerti apa yang dikatakannya, maka usaha komunikasi 

tersebut belum berhasil. Jika perhatian, pemahaman dan penerimaan 

terhadap pesan tersebut diatas dapat diperoleh, maka kemungkinan besar 

tujuan komunikasi akan dapat dicapai secara maksimal. 

Dalam setiap komunikasi terdapat tahap-tahap dimana suatu gagasan atau 

pengertian dikirimkan dari sumber, yang disebut komunikator atau pengirim, 

sampai gagasan atau pengertian tersebut dijalankan oleh yang menjadi 

sasaran komunikasi yang disebut sebagai komunikan atau penerima. Dengan 

memahami tahap-tahap dalam proses komunikasi beserta beberapa hambatan 

yang mungkin terjadi maka akan tercapai komunikasi yang lebih efektif. 

T. Hani Handoko (2001:270) mengemukakan bahwa terdapat enam tahap 

dalam pencapaian komunikasi yang efektif yaitu : 

1. Source (sumber) 

Sumber atau pengirim berita memainkan langkah pertama dalam proses 

komunikasi. Sumber mengendalikan macam berita yang dikirim, susunan 

yang digunakan, dan sering saluran melalui nama berita yang dikirimkan. 

2. Encoding (pengubah berita dalam sandi/kode) 

Mengubah berita kedalam bentuk simbol-simbol verbal atau nonverbal 

yang mampu memindahkan pengertian, seperti kata-kata percakapan atau 

tulisan, angka, gerakan ataupun kegiatan. 
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3. Transmitting the message (pengirim berita) 

Mencerminkan pilihan komunikator terhadap media atau saluran 

distribusi. 

4. Penerima berita 

Penerima berita oleh pihak penerima, pada dasarnya orang-orang 

menerima berita melalui kelima panca indera mereka. 

5. Decoding (penterjemahan kembali berita) 

Hal ini menyangkut pengertian simbol-simbol oleh penerima. Proses ini 

dipengaruhi oleh latar belakang, kebudayaan, pendidikan, lingkungan, 

praduga dan gangguan disekitarnya. 

6. Feed back (umpan balik) 

Setelah berita diterima dan diterjemahkan, penerima mungkin 

menyampaikan berita balasan yang ditujukan kepada pengirim mula-mula 

atau orang lain. 

G. Sistem Komunikasi 

Bentuk dan jenis komunikasi dapat digolongkan dalam berbagai kategori 

yaitu : 

1. Komunikasi lisan dan tertulis 

Dasar penggolongan komunikasi lisan dan tertulis adalah bentuk pesan 

yang akan disampaikan. Banyak bentuk komunikasi, terutama komunikasi 
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antar pribadi (interpersonal communication) disampaikan secara lisan 

maupun tertulis. Sebagian besar interaksi manusia terjadi dalam bentuk 

ini, maka berbagai studi telah dilakukan untuk menilai manfaat dan 

efisiensi dari pesan yang disampaikan dengan cara ini. Banyak orang 

menyukai komunikasi lisan karena situasi keakraban yang ditimbulkannya. 

Beberapa pendapat mengatakan kecermatan dan ketepatan biasanya lebih 

berhasil dicapai melalui komunikasi lisan maupun tertulis, biasanya pada 

kesempatan atau pada saat yang berbeda dengan maksud untuk 

meningkatkan kemungkinan pemahaman atas pesan-pesan yang dikirim. 

2. Komunikasi verbal dan non verbal 

Apabila dipandang dari penyampaiannya komunikasi dapat dibedakan 

menjadi : 

a. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang diekspresikan dengan 

kata-kata, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. 

b. Komunikasi non verbal merupakan komunikasi yang diekspresikan 

dengan bahasa isyarat, seperti ekspresi wajah dan gerak tubuh. 

Komunikasi nonverbal ini diharapkan dapat menopang komunikasi 

verbal, seperti bila kita mengatakan “tidak” tanpa disadari kita juga 

menggelengkan kepala, hal tersebut memperkuat kata “tidak” yang 

diucapkan. Biasanya bahasa badan ini bertentangan dengan komunikasi 

verbal maka bahasa badan akan cenderung mengurangi dari apa yang 

diucapkannya. 
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3. Komunikasi ke bawah, ke atas dan ke samping didasarkan pada arah dan 

aliran pesan dan informasi suatu struktur organisasi. 

Secara teoritis ada berbagai macam sistem komunikasi. Menurut Hariandja 

(2002:298) : ”Sistem komunikasi dapat dikategorikan dengan komunikasi 

ke atas (upward communication),  komunikasi ke bawah (downward 

communication), dan komunikasi ke samping (lateral communication)”. 

a. Komunikasi ke atas (upward communication) 

Manajemen komunikasi ke atas adalah penyampaian informasi dari 

pegawai ke atasan atau perusahaan. Informasi ini bisa berupa laporan 

pelaksanaan tugas, gagasan, keluhan, dan lain-lain. Untuk sistem 

komunikasi ini terdapat sejumlah media yang dapat digunakan, dari 

yang formal hingga informal, seperti pertemuan rutin, kotak saran 

disediakan dalam perusahaan dimana pegawai dapat menyampaikan 

berbagai masukan atau keluhan mengenai berbagai hal, melakukan 

rekreasi bersama harapan atasan dapat menggali informasi tentang 

berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari, dan 

lain-lain. 

b. Komunikasi ke bawah (downward communication) 

Manajemen komunikasi ke bawah adalah penyampaian informasi atau 

gagasan dari atas atau pimpinan ke bawah. Informasi-informasi yang 

disampaikan bisa meliputi banyak hal seperti tugas-tugas yang harus 

dilakukan bawahan, kebijakan organisasi, tujuan-tujuan yang dicapai, 
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dan adanya perubahan-perubahan kebijakan. Untuk sistem komunikasi 

ini terdapat sejumlah media yang dapat digunakan seperti papan 

pengumuman, bulletin, memo, instruksi, rapat atau pertemuan dalam 

bentuk kelompok, dan hubungan tatap muka. Banyak perusahaan 

menggunakan ini secara formal, yaitu dengan menempatkan sebuah 

papan pengumuman ditempat tertentu yang bisa dilihat oleh semua 

pegawai, buletin yang terbit secara berkala, melakukan pertemuan rutin 

secara terjadwal, dan berbagai bentuk lain yang sangat bervariasi antara 

satu perusahaan dengan perusahaan 

lainnya.  

c.  Komunikasi ke samping (lateral communication) 

Manajemen komunikasi ke samping adalah komunikasi yang terjadi 

diantara pegawai dengan tingkat yang sama dalam organisasi, tetapi 

mereka mempunyai tugas yang berbeda. Berbagai informasi yang 

diberikan dapat berupa kegiatan yang dilakukan, permohonan untuk 

melakukan pekerjaan dengan standar tertentu, nasihat, dan saran. Media 

yang digunakan dapat berupa media yang formal seperti surat-

menyurat, pertemuan, dan yang informal seperti kegiatan olahraga 

bersama, dan lain lain. 

H.  Pengertian Disiplin Kerja 

Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan kerja sama yang serasi dalam 

tim kerja dan kesadaran yang tinggi bagi setiap anggota organisasi untuk 

bekerja sama secara bersungguh-sungguh serta patuh terhadap peraturan yang 
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telah disepakati. Secara umum kedisiplinan seseorang dapat dilihat dari 

perilaku orang tersebut dalam menjalankan tugasnya secara lebih mendalam 

kedisiplinan memuat dimensi sikap yang melibatkan mental seseorang. Ada 

beberapa definisi tentang disiplin yang dikemukakan oleh para ahli antara 

lain: 

Menurut Mangkunegara (2005:129) : ”Dicipline is management action to 

enforce organization standar”. (Disiplin kerja adalah pelaksanaan manajemen 

untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi). 

Menurut Rivai (2004:444) : ”Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan 

para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia 

untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku”. 

Menurut Handoko (2001:208) : ”Disiplin adalah kegiatan manajemen untuk 

menjalankan standar-standar organisasional”. 

Adapun menurut Mathis dan Jackson (2002:314) : “Disiplin karyawan dapat 

dipandang sebagai suatu penerapan modifikasi perilaku untuk karyawan 

bermasalah atau karyawan yang tidak produktif “ 

Dari beberapa devinisi diatas dapat kita simpulkan bahwasannya disiplin 

kerja adalah merupakan bentuk pelatihan yang menegakkan peraturan-

peraturan perusahaan. Disiplin kerja yang baik mencerminkan besarnya 

tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 
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Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan, serta masyarakat pada umumnya. 

I. Pentingnya Kedisiplinan Kerja 

Menurut Hasibuan (2006:194-198) : ”Disiplin yang baik mencerminkan 

besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan 

kepadanya”. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Oleh karena itu, 

setiap manajer selalu berusaha agar para bawahannya mempunyai disiplin 

yang baik.  

Seorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinannya, jika para 

bawahannya berdisiplin baik. Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan 

bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang 

baik di perusahaan. Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral kerja, 

efisiensi, dan efektifitas kerja karyawan akan meningkat. Hal ini akan 

mendukung tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

Jelasnya perusahaan sulit mencapai tujuannya, jika karyawan tidak mematuhi 

peraturan-peraturan perusahaan tersebut.  

Kedisiplinan perusahaan dikatakan baik, jika sebagian besar karyawan 

menaati peraturan-peraturan yang ada. Hukuman diperlukan dalam 

meningkatkan kedisiplinan dan mendidik karyawan supaya menaati semua 

peraturan perusahaan. Pemberian hukuman harus adil dan tegas terhadap 

semua karyawan. Dengan keadilan dan ketegasan, sasaran pemberian 

hukuman akan tercapai. Peraturan tanpa disertai pemberian hukuman yang 
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tegas bagi pelanggannya bukan menjadi alat pendidik bagi karyawan. 

Kedisiplinan karyawan harus ditegakkan dalam suatu organisasi atau 

perusahaan. Tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, sulit perusahaan 

untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan 

suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

J. Indikator-Indikator Kedisiplinan Kerja. 

Menurut Hasibuan (2006:194-198), pada dasarnya banyak indikator yang 

mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi, antara lain : 

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. Hal ini berarti 

bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai 

dengan kemampuan karyawan bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-

sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 

2. Waskat 

Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan. 

Karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, 

dan pengawasan dari atasannya. Jadi, waskat menuntut adanya 

kebersamaan aktif antara atasan dengan bawahan dalam mencapai tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan kebersamaan aktif antara 

atasan dan bawahan, terwujudlah kerja sama yang baik dan harmonis 
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dalam perusahaan yang mendukung terbinanya kedisiplinan karyawan 

yang baik. 

3. Sanksi Hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan 

karyawan. Berat atau ringannya sanksi hukuman yang akan diterapkan ikut 

mempengaruhi baik atau buruknya kedisiplinan karyawan. Sanksi 

hukuman harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk akal, 

dan diinformasikan secara jelas kepada semua karayawan. Sanksi 

hukuman seharusnya tidak terlalu ringan atau terlalu berat supaya 

hukuman itu tetap mendidik karyawan untuk mengubah perilakunya. 

Sanksi hukuman hendaknya cukup wajar untuk setiap tingkatan yang 

indisipliner, bersifat mendidik, dan menjadi alat motivasi untuk 

memelihara kedisiplinan dalam perusahaan. 

K. Sanksi Pelanggaran Kerja 

Menurut Rivai (2004:450) : ”Pelanggaran kerja adalah setiap ucapan, tulisan, 

perbuatan seorang pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang telah 

diatur oleh pimpinan organisasi”. Sedangkan sanksi pelanggaran kerja 

menurut Rivai (2004:450), adalah ”Hukuman disiplin yang dijatuhkan 

pimpinan organisasi kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang 

telah diatur pimpinan organisasi”. Ada beberapa tingkat dan jenis sanksi 

pelanggaran kerja yang umumnya berlaku dalam suatu organisasi yaitu : 
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1. Sanksi pelanggaran ringan, dengan jenis : 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis 

2. Sanksi pelanggaran sedang, dengan jenis : 

a. Penundaan kenaikan gaji 

b. Penurunan gaji 

c. Penundaan kenaikan pangkat 

3. Sanksi pelanggaran berat, dengan jenis : 

a. Penurunan pangkat 

b. Pembebasan dari jabatan 

c. Pemberhentian 

d. Pemecatan 

L. Hubungan Antara Komunikasi Internal Dan Disiplin Kerja Pegawai 

Manusia dalam perusahaan atau karyawan memiliki perbedaan yang khas 

dibanding dengan faktor-faktor produksi lainnya, karena pada hakikatnya 

manusia memiliki martabat yang paling tinggi dibanding apapun di alam 

semesta ini. Oleh sebab itu manusia ingin dihormati sesuai dengan harkat dan 

martabatnya dan seyogyanya diperlakukan demikian. Sesederhanapun suatu 

pekerjaan, memberikan hak kepada orang yang melakukannya untuk 
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menerima penghormatan dan pengakuan selayaknya atas aspirasi dan 

kemampuan kerjanya (Davis dan Newstrom, 1998:11).  

Perusahaan sebagai organisasi merupakan sistem sosial dan dibentuk atas 

kepentingan bersama, dengan demikian keberhasilan suatu perusahaan 

tergantung dari kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya 

manusia yang yang dimilikinya dalam arti kata pengelolaan sumber daya 

manusia pada sisi mengelola atau mempertahankan kelancaran komunikasi 

antara pimpinan dan bawahan.  

Davis dan Newstrom (1998:107) menyatakan bahwa asumsi para ahli yang 

mengatakan “Disiplin kerja yang tinggi akan menimbulkan prestasi kerja 

yang tinggi pula”. Menurut beliau asumsi tersebut selamanya tidak benar 

karena sifatnya relatif tergantung kepuasan yang dirasakan oleh karyawan 

merupakan cerminan dari prestasinya, entah itu prestasi yang tinggi, sedang 

ataupun rendah. Yang jelas menurut Davis dan Newstrom bahwasannya 

karyawan cenderung mempertahankan tingkat prestasinya yang terlihat pada 

kepuasan yang dirasakannya dan hal ini juga merupakan cerminan dari 

disiplin kerja.  

Robbins (2001:182) menyatakan kepentingan para manajer pada komunikasi 

antara bawahan dan atasan cenderung berpusat pada efeknya terhadap disiplin 

kerja karyawan. Pengaruh komunikasi terhadap disiplin kerja karyawan ini 

dapat dilihat dari dampaknya pada produktivitas kerja, kemangkiran dan 

perputaran karyawan. Lebih lanjut Robbins (2001:182), mengemukakan 

sebagai berikut : 
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1. Organisasi-organisasi yang menjaga komunikasi dengan karyawan akan 

berdampak pada disiplin yang cenderung lebih efektif daripada organisasi-

organisasi yang tidak menjaga komunikasi dengan karyawan. 

2. Disiplin kerja mempunyai hubungan yang secara konsisten negatif dengan 

kemangkiran. Karyawan dengan skor disiplin yang lebih tinggi 

mempunyai kehadiran lebih tinggi daripada karyawan dengan tingkat 

disiplin yang lebih rendah. 

3. Disiplin mempunyai hubungan yang negatif dengan (laborn turn over) 

keluarnya karyawan.  

Berdasarkan pendapat Robbins tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa 

komunikasi antara atasan dan bawahan mempunyai hubungan dengan disiplin 

kerja karyawan yang ditunjukkan melalui produktivitas, tingkat absensi 

(kemangkiran), dan laborn turn over (tingkat perpindahan karyawan). Hal ini 

dapat dijelaskan bahwa dengan tidak lancarnya komunikasi antara atasan dan 

bawahan, akan mengakibatkan produktivitas kerja karyawan menurun, 

absensi dan tingkat perpindahan karyawan pada perusahaan lain meningkat, 

hal ini disebabkan oleh suasana kerja yang sudah tidak kondusif lagi sebagai 

dampak kurang lancarnya komunikasi tersebut dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa disiplin kerja menurun. Akan tetapi sebaliknya apabila 

komunikasi antara atasan dan bawahan lancar, maka akan menumbuhkan 

suasana kerja yang nyaman bagi karyawan dan akhirnya produktivitas kerja 

akan meningkat, sedangkan absensi dan perpindahan karyawan ke perusahaan 

lain akan cenderung menurun yang berarti disiplin kerja karyawan meningkat. 


