BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2009:10) manajemen sumber daya manusia adalah
ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif
dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan
masyarakat.

Menurut Handoko ( 2008:4) manajemen sumberdaya manusia adalah
penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan
sumberdaya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun
organisasi.
.

2.1.1 Fungsi MSDM

Menurut Hasibuan dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Sumber
Daya Manusia” (2009:21-23) beberapa fungsi manajemen sumber daya
manusia adalah sebagai berikut:
a. Perencanaan
Perencanaan adalah proses merencanakan penempatan tenaga kerja
agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan efektif serta efisien
dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Perencanaan
dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian.
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b. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah kegiatan mengorganisasi karyawan dengan
menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang,
integrasi dan koordinasinya dalam bagian organisasi.
c. Pengarahan
Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar dapat
bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu
tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Pengarahan
dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan
semua tugasnya dengan baik.
d. Pengendalian
Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar
mentaati peraturan-peraturan perusahaan, dan bekerja sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan atau
kesalahan, diadakan tindakan perbaikan atau penyempurnaan rencana
pengendalian karyawan yang meliputi kehadiran, kedisiplinan,
perilaku, kerja sama, pelaksanaan pekerjaan dan menjaga situasi
lingkungan pekerjaan.
e. Pengadaan
Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi
dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan
kebutuhan perusahaan. Perekrutan yang baik akan membantu
terwujudnya tujuan.
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f. Pengembangan
Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis,
teoretis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan
pelatihan.
g. Kompensasi
Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung,
uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang
diberikan kepada perusahaan.
h. Pengintegrasian
Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan
perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang
serasi dan saling menguntungkan.
i. Pemeliharaan
Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan
kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau
bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan
dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuha sebagian
besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal
konsistensi.
j. Kedisiplinan
Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci
terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud
tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran
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untuk menaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma
sosial.
k. Pemberhentian
Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu
perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan keinginan karyawan,
keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pension, dan sebabsebab lainnya.

2.2 Kepemimpinan

2.2.1 Pengertian Kepemimpinan
Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu
kelompok guna mencapai sebuah visi atau serangkaian tujuan yang
ditetapkan (Robbins, 2008:49).
Menurut Rivai (2010:2), dalam bukunya yang berjudul “Kepemimpinan
Dan Perilaku Organisasi” menyatakan bahwa definisi kepemimpinan
secara luas, adalah meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan
tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan,
mempengaruhi interprestasi mengenai peristiwa-peristiwa para
pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai
sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok,
perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang di luar kelompok
atau organisasi.
Menurut Hasibuan (2009:170) “Kepemimpinan adalah cara seorang
pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan
bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi”.

Berdasarkan definisi kepemimpinan diatas dapat disimpulkan bahwa
kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mengarahkan,
mempengaruhi, mendorong dan mengendalikan orang lain atau bawahan
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untuk bisa melakukan sesuatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan
tertentu.

2.2.2 Gaya Kepemimpinan

Terdapat tiga gaya kepemimpinan menurut Hasibuan (2009 : 170-173),
yaitu:
1. Kepemimpinan Otoriter
Kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang,
sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau kalau
pimpinan itu menganut system sentralisasi wewenang. Pengambilan
keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin,
bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide, dan
pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Orientasi
kepemimpinannya difokuskan hanya untuk peningkatan produktivitas
kerja karyawan dengan kurang memperhatikan perasaan dan
kesejahteraan bawahan.

2. Kepemimpinan Partisipatif
Kepemimpinan partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinannya
dilakukan dengan cara persuasive, menciptakan kerjasama yang serasi,
menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi para bawahan. Pemimpin
memotivasi karyawan agar merasa ikut memiliki perusahaan.
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Pemimpin dengan gaya partisipatif akan mendorong kemampuan
bawahan mengambil keputusan. Dengan demikian, pemimpin akan
selalu membina bawahan untuk menerima tanggung jawab yang lebih
besar.
3. kepemimpinan Delegatif
Kepemimpinan delegatif apabila seorang pemimpin menelegasikan
wewenang kepada bawahan dengan agak lengkap. Dengan demikian,
bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas
atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya. Disini pimpinan
menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan kepada
bawahan dalam arti pimpinan menginginkan para bawahan agar bias
mengendalikan diri mereka sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan
tersebut.

2.2.3 Fungsi Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan berhubungan dengan situasi sosial dalam
kehidupan kelompok/ organisasi dimana fungsi kepemimpinan harus
diwujudkan dalam interaksi antar individu. Menurut Rivai (2010:34-35)
secara operasional fungsi pokok kepemimpinan dapat dibedakan sebagai
berikut :
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1. Fungsi Instruksi
Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai
komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana,
bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat
dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan
kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar
mau melaksanakan perintah.
2. Fungsi Konsultasi
Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam
usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerapkali memerlukan bahan
pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orangorang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan
informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap
berikutnya konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang dipimpin
dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam
pelaksanaan. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan
berupa umpan balik (feedback) untuk memperbaiki dan
menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan
dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi konsultatif dapat
diharapkan keputusan-keputusan pimpinan, akan mendapat dukungan
dan lebih mudah menginstruksikannya sehingga kepemimpinan
berlangsung efektif.
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3. Fungsi Partisipasi
Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan
orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil
keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti
bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan
terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil
tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam
fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana.
4. Fungsi Delegasi
Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang
membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan
maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada
dasarnya berarti kepercayaan.
5. Fungsi Pengendalian
Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/
efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan
dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya
tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian ini dapat
diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan
pengawasan.
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2.3 Disiplin Kerja

2.3.1 Pengertian Disiplin Kerja
Handoko (2008:208) disiplin adalah kegiatan manajemen untuk
menjalankan standar-standar organisasional.

Hasibuan (2009:193) berpendapat bahwa kedisiplinan adalah kesadaran
dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan
norma-norma sosial yang berlaku.

Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua
peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.

Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang
yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun
tidak.
Jadi, seseorang akan bersedia mematuhi semua peraturan serta
melaksanakan tugas-tugasnya, baik secara sukarela maupun terpaksa.
Kedisiplinan diartikan jika karyawan selalu datang dan pulang tepat pada
waktunya,mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi
semua peraturan perusahan dan norma-norma sosial yang berlaku.

Handoko (2008:208-211) membagi 3 (tiga) disiplin kerja yaitu:
a. Disiplin Preventif yaitu: kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong
para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga
penyelewengan dapat dicegah.
b. Disiplin Korektif yaitu: kegiatan yang diambil untuk menangani
pelanggaran terhadap aturan-aturan yang mencoba untuk menghindari
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pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan korektif sering berupa
suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplin.
c. Disiplin Progresif yaitu: kegiatan memberikan hukuman-hukuman
yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang.
Tujuan dari disiplin progresif ini agar karyawan untuk mengambil
tindakan-tindakan korektif sebelum mendapat hukuman yang lebih
serius.

Terdapat empat perspektif daftar yang menyangkut disiplin kerja
menurut Rivai (2006 : 444):
1. Disiplin retributif (retributive discipline) yaitu berusaha menghukum
orang yang berbuat salah.
2. Disiplin korektif (corrective discipline) yaitu berusaha membantu
karyawan mengkoreksi perilakunya yang tidak tepat.
3. Perspektif hak-hak individu (individual right perspective) yaitu
berusaha melindungi hak-hak dasar individu selama tindakan-tindakan
disipliner.
4. Perspektif utilitarian (utilitarian perspective) yaitu berfokus kepada
penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi-konsekuensi tindakan
disiplin melebihi dampak-dampak negatifnya.
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2.3.2

Pendekatan Disiplin Kerja
Terdapat tiga konsep dalam pelaksanaan tindakan disipliner : aturan
tungku panas, tindakan disiplin progresif, dan tindakan disiplin positif.
Pendekatan-pendekatan aturan tungku panas dan tindakan disiplin
progresif terfokus pada perilaku masa lalu. Sedangkan tindakan disiplin
positif berorientasi ke masa yang akan datang dalam bekerja sama
dengan para karyawan untuk memecahkan masalah-masalah sehingga
masalah itu tidak timbul lagi.
1. Aturan tungku panas
Menurut pendekatan ini, tindakan disipliner haruslah memiliki
konsekuensi yang analog dengan menyentuh sebuah tungku panas:
a) Membakar dengan segera
Jika tindakan disipliner akan diambil, tindakan itu harus
dilaksanakan segera sehingga individu memahami alasan
tindakan tersebut.
b) Memberi peringatan
Hal ini penting untuk member peringatan sebelumnya bahwa
hukuman akan mengikuti perilaku yang tidak dapat diterima.
c) Memberikan hukuman yang konsisten
Tindakan disipliner haruslah konsisten ketika setiap orang yang
melakukan tindakan yang sama akan dihukum sesuai dengan
hukum yang berlaku.
d) Membakar tanpa membeda-bedakan
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Tindakan disipliner harusnya tidak membeda-bedakan. Tungku
panas akan membakar siapapun yang menyentuhnya tanpa
memilih-milih.

2. Tindakan disiplin progresif
Tindakan disiplin progresif dimaksudkan untuk memastikan bahwa
terdapat hukuman minimal yang tepat terhadap setiap pelanggaran.
Tujuan tindakan ini adalah membentuk program disiplin yang
berkembang mulai dari hukuman yang ringan hingga yang sangat
keras.

3. Tindakan disiplin positif
Dalam banyak situasi, hukuman tidaklah memotivasi karyawan
mengubah suatu perilaku. Namun, hukuman hanya mengajar
seseorang agar takut atau membenci alokasi hukuman yang
dijatuhkan penyelia. Tindakan disiplin positif dimaksudkan untuk
menutupi kelemahan tadi, yaitu mendorong karyawan memantau
perilaku-perilaku mereka sendiri dan memikul tanggung jawab atas
konsekuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakan mereka.
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2.4 Kinerja
2.4.1 Pengertian Kinerja
Kinerja adalah prestasi, hasil, atau kemampuan yang dicapai atau
diperlihatkan dalam pelaksanaan kerja, kewajiban, atau tugas. (Nasrudin,
2010 :238).

Tiga jenis kinerja menurut Huntua dalam Nasrudin (2010 :240):
1. Kinerja Administrasi
Kinerja administrasi adalah kinerja yang berkaitan dengan
administrasi seperti struktur organisasi, hubungan otoritas atau
wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme aliran transformasi
untuk tercapainya sinkronisasi antar unit kerja dalam organisasi.
2. Kinerja Operasional
Kegiatannya seperti penyediaan seluruh fasilitas operasi dan
pemeliharaan arus kegiatan agar seluruh tujuan organisasi dapat
tercapai secara efektif dan efisien.
3. Kinerja Strategik
Kinerja strategik adalah kinerja yang terkait dengan pencapaian misi
ata tujuan umum organisasi serta kebijakan strategis yang sangat
berpengaruh terhadap kelangsungan hidup organisasi.

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk
menyelesaikan tugas atau pekerjaan , seseorang sepatutnya memiliki
derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan
keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan
sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan
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dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja merupakan perilaku nyata
yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan
oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan.. kinerja
karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya
perusahaan untuk mencapai tujuannya. (rivai, 2006 : 309).

2.4.2 Penilaian Kinerja

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan
perusahaan adalah dengan cara melihat hasil penilaian kinerja. Sasaran
yang menjadi objek penilaian kineja adalah kecakapan , kemampuan
karyawan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dievaluasi dengan
menggunakan tolak ukur tertentu secara objektif yang dilakukan secara
berkala. Dari hasil penilaian dapat dilihat kinerja perusahaan yang
diceminkan oleh kinerja karyawan atau dengan kata lain, kinerja
merupakan hasil kerja konkret yang dapat diamati dan dapat diukur.

Penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang
digunakan untuk mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang
berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat
ketidakhadiran. Apabila penilaian kinerja dilakukan dengan benar, para
karyawan, penyelia, departemen SDM, dan akhirnya perusahaan akan
diuntungkan dengan adanya kepastian bahwa upaya-upaya individu
memberikan kontribusi kepada fokus strategi perusahaan.

29

2.4.3 Tujuan Penilaian Kinerja
Menurut Rivai (2006 : 311-312) Suatu perusahaan melakukan penilaian
kinerja didasarkan pada dua alasan pokok, yaitu :
I.

Manajer memerlukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja
karyawan pada masa lalu yang digunakan untuk membuat
keputusan di bidang SDM dimasa yang akan datang.

II.

Manajer memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu
karyawannya memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan,
mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk
perkembangan karier dan memperkuat kualitas hubungan antara
manajer dengan karyawannya.

Selain itu, penilaian kinerja dapat digunakan untuk:
1. Mengetahui pengembangan yang meliputi:
a. Identifikasi kebutuhan pelatihan
b. Umpan balik kinerja
c. Menentukan transfer dan penugasan
d. Identifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan
2. Pengambilan keputusan administrative, yang meliputi:
a. Keputusan untuk menetukan gaji, promosi, dan mempertahankan
atau memberhentikan karyawan
b. Pengakuan kinerja karyawan
c. Pemutusan hubungan kerja
d. Mengidentifikasi yang buruk
3. Keperluan perusahaan, yang meliputi:
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a. Perencanaan SDM
b. Menentukan kebutuhan pelatihan
c. Evaluasi pencapaian tujuan perusahaan
d. Informasi untuk identifikasi tujuan
e. Evaluasi terhadap system SDM
f. Penguatan terhadap kebutuhan pengembangan perusahaan
4. Dokumentasi, yang meliputi:
a. Kriteria untuk validasi penelitian
b. Dokumentasi keputusan-keputusan tentang SDM
c. Membantu untuk memenuhi persyaratan hukum

