
7 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1  Hasil Penelitian Terdahulu 

   Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh disiplin kerja dan etos kerja 

terhadap efektivitas kerja karyawan yaitu sebagai berikut : 

   Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Banni dan 

Korompot(2013) dengan judul “Pengaruh Disiplin dan Motivasi terhadap 

Kinerja Pegawai PT. PLN (PERSERO) wilayah Kalimantan Timur Area 

Samarinda” adalah dalam menganalisis datanya dapat disimpulkan pada 

penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda, Analisis Korelasi, Uji 

t, Uji F, serta Uji koefisien Determinasi. Hasil analasis menunjukkan bahwa 

disiplin berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.Motivasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja pegawai.Dengan hasil tersebut dapat dibuktikan 

dengan pernyataan Hasibuan (2009:194) bahwa tanpa dukungan disiplin 

pegawai yang baik, perusahaan sulit untuk mewujudkan tujuannya yaitu 

pencapaian kinerja optimal pegawai.Sedangkan menurut pernyataan dari 

Hasibuan (2009:141) perusahaan bukan hanya mengharapkan pegawai yang 

mampu, cakap, dan terampil tetapi yang penting mereka mau bekerja giat dan 

berkeinginan untuk mencapai kinerja yang maksimal. 
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Dari penelitian terdahulu yang dilakukan Darsono (2010) dengan judul 

“Pengaruh Iklim Organisasi Etos kerja dan Disiplin kerja terhadap Kepuasan 

kerja serta Dampaknya Terhadap Efektivitas Kinerja Organisasi Di Distrik 

Navigasi Kelas II Semarang” adalah hasil analisis tersebut menunjukkan 

bahwa nilai t hitung untuk koefisiensi b1 sebesar 5,537 > t table = 2,00 berarti 

ada pengaruh antara variabel iklim organisasi dengan kepuasan kerja pegawai 

terbukti. Nilai t hitung untuk koefisiensi b2 sebesar 3,346 > t table = 2,00 

berarti bahwa ada pengaruh antara variabel etos kerja terhadap kepuasan kerja 

pegawai terbukti. Nilai t hitung untuk koefisiensi b3 adalah sebesar 3,775 > t 

table berarti ada pengaruh variabel disiplin kerja terhadap kepuasan kerja 

pegawai terbukti. Untuk nilai t hitung koefisiensi kepuasan kerja dengan 

efektivitas kinerja organisasi adalah sebesar 15,409 > t table = 2,00 berarti ada 

pengaruh antara kepuasan kerja terhadap efektifitas kerja. 

Analisis koefisien berganda atau R sebesar 0,927 hal ini berarti 

hubungan secara bersama-sama antara iklim organisasi etos kerja, dan disiplin 

kerja terhadap kepuasan kerja adalah sangat kuat dan positif.Pengaruh secara 

bersama-sama variabel iklim organisasi, etos kerja, disiplin kerja terhadap 

kepuasan kerja pegawai Distrik Navigasi Kelas II Semarang ditunjukkan oleh 

koefisien determinasi R square (R2) sebersar 0,860. Hal ini berarti pengaruh 

secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja sebesar 86,0 persen sedangkan 

sisanya 14,0 persen dipengaruhi oleh faktor lain. Dalam hal ini berarti 
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hubungan secara bersama-sama antara iklim organisasi, etos kerja, dan 

disiplin kerja dengan kepuasan kerja sangat kuat. 

  Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu (2006) dengan 

judul “Pengaruh Disiplin kerja dan Pengawasan kerja terhadap efektivitas 

kerja pegawai pada Badan Kepegawaian daerah kota Semarang” adalah 

populasi dalam penelitian ini adalah penelitian populasi sehingga seluruh 

pegawai dijadikan sampel. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

angket.Data dikumpulkan dianalisis dengan tehnik deskriptif presentase dan 

analisis linier berganda dengan menggunakan program statistik SPSS. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif (signifikan) 

antara disiplin kerja dengan pengawasan kerja terhadap efektifitas kerja 

pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang, hal ini dapat 

diketahui dari nilai Fhitung sebesar 65,823 > Ftabel = 3,11 pada taraf 

signifikan 5 persen (0,05) dengan sumbangan dan variabel disiplin kerja dan 

pengawasan kerja terhadap efektivitas kerja sebesar 61,3 persen sisanya 

sebesar 38,7 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dapat diungkap 

dalam penelitian ini. Terdapat korelasi antara variabel antara variabel disiplin 

kerja terhadap efektivitas kerja sebesar 0,326 sedangkan untuk korelasi dan 

variabel pengawasan kerja terhadap efektivitas kerja sebesar 0,253.Dengan 

demikian semakin baik disiplin kerja dan pengawasan kerja maka semakin 

tinggi efektivitas kerja pegawai. Sesuai dengan pernyataan dari Sayless (1998: 
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311) yang menyatakan pengawasan sangat berperan atas peningkatan 

efektivitas kerja, adanya pengawasan dari pemimpin maka selalu diperhatikan 

dengan segala kegiatannya dan yang terpenting kebutuhan mereka akan selalu 

dihargai dan diperhatikan. 

   Dari ketiga penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan pada 

penelitian yaitu dari analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan 

metode statistik  Regresi Linier Berganda, Analisis Korelasi, Uji t, Uji F, dan 

Koefisien Determinasi Berganda dan Parsial. Persamaan lainnya juga dalam 

penelitian pertama juga membahas disiplin kerja dan etos kerja, begitu juga 

penelitian kedua dan ketiga.Dan pembahasan yang dilakukan tertuju pada 

Sumber Daya Manusia yang harus memiliki sikap disiplin di dalam 

melakukan pekerjaannya diperusahaan agar dapat mencapai hasil yang 

maksimal. Disisi lain juga terdapat perbedaan, dilihat dari objeknya dalam 

penelitian pertama itu terkait dengan perusahaan dan penelitian ketiga objek 

yang digunakan tertuju pada Badan Kepegawaian sedangkan pada penelitian 

kedua memiliki kesamaan objek yaitu pada PT. PLN (PERSERO). 
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2.2  Landasan Teori 

2.2.1  Manajemen Sumber Daya Manusia 

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Setiap orang harus bisa mengatur dan mengelola para pegawainya agar 

mau bekerja dengan rasa tanggung jawab dan tanpa paksaan dalam 

melaksanakan tugasnya. Pengaturan dan pengelolaan sumber daya itu sendiri 

harus dilakukan dengan efektif dan efisien inilah yang disebut manajemen. 

Dalam satu bidang dari manajemen yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sumber Daya Manusia 

sangat dianggap semakin penting perannanya dalam pencapaian tujuan, maka 

berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM. Definisi 

manajemen menurut para ahli sebagai berikut Menurut Hasibuan (2005:1) 

manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan tertentu. Menurut Martoyo (2000:3) manajemen adalah 

bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterprestasikan dan 

mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan kepegawaian, 

pengarahan, dan kepeminpinan serta melakukan pengawasan. 

 Manajemen Sumber Daya Manusia adalah kegiatan yang mempelajari 

hubungan manusia dengan organisasinya untuk mencapai tujuan yang 
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diinginkan perusahaan tersebut. Unsur yang terdapat dalam manajemen 

sumber daya manusia adalah manusia itu sendiri yaitu para tenaga kerja itu 

sendiri karena tanpa manusia perusahaan tersebut belum tentu dapat berjalan 

sesuai dengan rencana yang diinginkan. Sumber daya sangat dianggap 

semakin penting perannya dalam bidang sumber daya manusia dikumpulkan 

secara sistematis dalam apa yang disebut Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Rivai, 2004 : 1). Menurut Husnan (2002:7) manajemen sumber daya manusia 

adalah perencanaan, pengorganisasian, pemberi kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan 

perusahaan, individu dan masyarakat. 

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

suatu kegiatan pengorganisasian, oleh karena itu sumber daya manusia harus 

dikelola dengan baik karena sebagai penentu nasib organisasi dimasa yang 

akan datang. Manajemen Sumber daya manusia menurut Alwi (2008 : 2) 

merupakan disiplin ilmu yang relatif baru dalam khazanah perkembangan 

ilmu manajemen di indonesia, sebelumnya organisasi bisnis, organisasi 

pemerintahan dan umumnya para pakar manajemen lebih mengenal 

termonologi manajemen personalia. 

Menurut Simamora (2006:5) manajemen sumber daya manusia juga 

menyangkut pada desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan 
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karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, 

kompensasi karyawan, dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. 

2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Tujuan dari manajemen sumber daya manusia yaitu untuk 

meningkatkan motivasi guna tercapainya produktivitas kinerja pada 

karyawannya terhadap perusahaan yang sedang dilakukan penelitian. Karena 

semua ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan suatu perusahaan yang 

sedang bersangkutan. Tujuan sumber daya manusia menurut Sedarmayati 

(2001:7) dapat dijabarkan ke dalam 4 tujuan yang lebih operasional yang 

sebagai berikut : 

a. Tujuan Masyarakat  

Untuk bertanggung jawab secara sosial, dalam hal kebutuhan dan 

tantangan yang timbul dalam masyarakat. 

b. Tujuan Organisasi 

Untuk melihat bahwa manajemen sumber daya manusia itu ada, 

maka adanya perlu kontribusi terhadap organisasi secara 

keseluruhan. 

c. Tujuan Fungsi 

Untuk memelihara kontribusi bagian lain agar mereka 

melaksanakan tugasnya secara optimal. 

d. Tujuan Personal 
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Untuk membantu pegawai dalam mencapai tujuan pribadinya, guna 

mencapai tujuan organisasi. Tujuan pribadi pegawai diharapkan 

dapat terpenuhi dan sudah merupakan motivasi dan pemeliharaan 

terhadap pegawai yang bersangkutan. 

3.  Fungsi-fungsi dalam Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut (Sutrisno 2009: 9-11) Kegiatan dalam manajemen sumber 

daya manusia akan dapat berjalan dengan lancar apabila dapat memanfaatkan 

apa fungsi-fungsi manajemen tersebut, antara lain :  

a. Perencanaan 

Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja, 

agar sesuai dengna kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam 

membantu terwujudnya tujuan. 

b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah Kegiatan untuk mengatur pegawai dengan 

menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integritas, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. 

c. Pengarahan dan pengalaman 

Pengarahan adalah kegiatan memberi petunjuk kepada pegawai agar mau 

kerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya 

tujuan organisasi. Sedangkan pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, 
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penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatakan pegawai yang 

sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

d. Pengendalian 

Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai agar menaati 

peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. 

e. Pengembangan 

Pengembangan merupakan proses peningkatan ketrampilan teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. 

f. Kompensasi 

Kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung berupa uang atau 

barang kepada pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada 

organisasi. 

g. Pengintegrasian 

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

organisasi dan kebutuhan pegawai, agar tercipta kerja sama yang serasi dan 

saling menguntungkan. 

h. Pemeliharaan 

Pemeliharaan merupakan kegiatan pemeliharaan atau meningkatkan 

kondisi fisik, mental dan loyalitas, agar mereka tetap mau bekerja sama 

sampai pensiun. 

i. Kedisiplinan 
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Kedisiplinan adalah salah satu fungsu manajemen sumber daya manusia 

yang penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan organisasi, karena 

tanpa adanya kedisiplinan, maka sulit mewujudkan tujuan yang maksimal. 

j. Pemberhentian 

Pemberhentian merupakan putusnya hubungan kerja seseorang pegawai dari 

suatu organisasi. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan pegawai, 

keinginan porganisasi, berakhirnya kontrak kerja, pensiun atau sebab 

lainnya. 

4. Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Hasibuan (2002 : 14) Manajemen Sumber Daya Manusia 

mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-

masalah sebagai berikut :  

a. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang 

efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job 

description, job requirement, dan job evaluation. 

b. Menetapkan penarikan, seleksao dan penempatan karyawan 

berdasarkan asas the right man in the right place and the right man 

in the right job. 

c. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 

pemberhentian. 
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d. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada 

masa yang akan datang. 

e. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan 

perkembangan perusahaan pada khususnya. 

f. Memonitor dengan cermat undang-undang perubahan dan 

kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. 

g. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan seikat buruh. 

h. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. 

i. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. 

j. Mengatur pensiun, pemberitahuan, dan pesangonnya. 

5. Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Beranjak dari perkembangan historis dari berbagai faktor yang secara 

spesifik mempengaruhi Manajemen Sumber Daya Manusia, diperlukan 

berbagai pendekatan untuk memahami bagaimana praktek sumber daya 

manusia dalam konteks pencapaian tujuan yang diharapkan organisasi dapat 

dilakukan. Ada lima pendekatan menurut Keith Davis 1996 (dalam bukunya 

Alwi, 2001:17-18) : 

a. Pendekatan Strategis 

   Manajemen sumber daya manusia harus memberikan kontribusi dalam 

pelaksanaan strategi organisasi.Apabila kegiatan manajemen sumber 

daya manusia tidak mendukung pencapaian strategik perusahaan maka 



18 

 

 

 

sumber daya manusia tidak dapat digunakan secara efektif. 

b. Pendekatan Manajemen 

 Manajemen sumber daya manusia merupakan tanggung jawab setiap 

manajer.Dengan demikian pencarian, pengembangan, dan pemeliharaan 

kualitas sumber daya manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab 

manajer departemen sumber daya manusia melainkan juga tanggung 

jawab dari semua manajer lini. 

c. Pendekatan Sistem 

   Sumber daya manusia harus dievaluasi bagaimana kontribusinya 

terhadap produktivitas organisasi.Harus diakui bahwa manajemen 

sumbe daya manusia dalam praktek diberbagai negara, merupakan open 

system di mana suatu bagian mempunyai hubungan timbal balik dengan 

bagian lain dalam organisasi.Setiap bagian mempengaruhi bagian lain 

dan tidak lepas kaitannya dengan pengaruh lingkungan. 

d. Pendekatan Proaktif  

 Manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan kontribusinya 

terhadap kepentingan karyawan dan organisasi dengan cara 

mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul dan peluang yang dapat 

diraih. 

e. Pendekatan SDM 

   Pendekatan SDM dibangun atas dasar anggapan bahwa motivasi kerja 
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dan kepuasan karyawan akan meningkat bila kebutuhan mereka 

diperhatikan. Dengan kata lain kebutuhan organisasi (organizational 

needs) harus seimbang dengan kebutuhan karyawan (individual needs). 

2.2.2  Disiplin Kerja 

1. Pengertian Disiplin kerja 

 Menurut Martoyo (2001: 125) berpendapat bahwa disiplin berasal dari kata 

“Discipline” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian 

serta pengembangan tabiat. Disiplin kerja dapat kita lihat sebagai manfaat 

yang sangat baik dalam kepentingan organisasi maupun individu. Bagi 

organisasi adanya disiplin kerja dapat membuat kesepakatan dalam 

terpeliharanya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga dapat 

memperoleh hasil yang optimal. Sedangkan bagi karyawan akan memperoleh 

suasana yang lebih nyaman dengan adanya disiplin kerja dan membuat 

karyawan lebih semangat dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing. 

Sedangkan disiplin kerja menurut para ahli sebagai berikut : 

Menurut Siagian (2006: 305) disiplin kerja dapat diartikan sebagai suatu 

tindakan manajemen untuk mendorong para pegawai perusahaan dalam 

memenuhi tuntutan dengan berbagai ketentuan.Kedisiplinan menurut 

Hasibuan (2001 : 212) adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati 

semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.Menurut 

Sutrisno ( 2010: 97) disiplin kerja adalah alat yang digunakan para manajer 
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untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah 

suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma 

sosial yang berlaku. 

  Menurut Rivai (2004 : 444) disiplin kerja merupakan suatu alat yang 

digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka 

bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan kesediaan mentaati semua peraturan perusahaan 

dan norma-norma sosial yang berlaku. 

  Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab 

seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini akan 

mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan, 

pegawai, dan masyarakat. Maka dari itu, setiap manajer selalu berusaha agar 

bawahannya mempunyai disiplin kerja yang baik. Disiplin harus ditegakan 

dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

2. Bentuk-bentuk disiplin kerja 

   Macam-macam bentuk disiplin kerja menurut Mangkunegara 

(2011:129) yaitu, disiplin preventif dan disiplin korektif. 

a.  Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai 

mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah 

digariskan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menggerakkan 
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pegawai berdisiplin diri. Dengan membuat karyawan agar menjaga 

kedisiplinan diri mereka masing-masing dan bukan semata-mata 

karena dipaksa oleh manajemen perusahaan itu sendiri. 

b.     Disiplin Korektif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam 

menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi 

peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan 

dengan tujuan pemberian sanksi-sanksi untuk memperbaiki pegawai 

yang melanggar dan memberikan pelajaran kepada pelanggar. 

Kegiatan korektip serig berupa sesuatu bentuk hukuman dan disebut 

tindakan pendisiplinan. Sasaran-sasaran tindakan pendisiplinan 

hendaknya harus positif, bersifat mendidil dan mengoreksi, bukan 

tindakan negatip yang menjatuhkan karyawan yang berbuat salah. 

3.  Macam-macam Disiplin Kerja 

Menurut Alvin (1996) ada dua macam disiplin kerja, yaitu disiplin diri 

(self-dicipline) dan disiplin kelompok (group-dicipline). 

a. Disiplin Diri 

Disiplin diri adalah disiplin yang dikembangkan atau dikontrol oleh 

diri sendiri dan juga sebagai manifestasi atau aktualisasi dari tanggung 

jawab pribadi yang berarti menerima dan mengakui nilai nilai yang 

ada diluar dirinya. Melalui disiplin pribadi karyawan merasa 

bertanggung jawab dan dapat mengatur diri sendiri untuk kepentingan 



22 

 

 

 

organisasi. Disiplin diri sangat besar perannya dalam mencpai tujuan 

organisasi. Melalui disiplin diri seorang karyawan selain menghargai 

dirinya sendiri juga menghargai orang lain. Misalnya jika karyawan 

mengerjakan tugas dan wewenang tanpa adanya pengawasan atasan, 

pada dasarnya karyawan telah sadar akan tanggung jawabnya. 

b. Disiplin Kelompok 

Disiplin kelompok didasarkan atas pandangan bahwa di dalam 

kelompok kerja terdapat standar ukuran prestasi yang telah ditentukan. 

Dapat dikatakan bahwa ukuran standar prestasi, salah satunya melalui 

disiplin yang diterapkan oleh pihak organisasi. Disiplin kelompok akan 

tercapai jika disiplin diri telah tumbuh dalam diri karyawan. Disiplin 

kelompok juga memberikan andil bagi disiplin pribadi, jika hasil dari 

disiplin kelompok dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan 

karyawan mendapat penghargaan maka disiplin kelompok yang 

diterapkan akan memberikan pengetahuan yang mendalam kepada 

karyawan akan pentingnya disiplin pribadi. 

4. Alat mengukur Disiplin Kerja 

   Menurut Siagian (2006 : 306) Disiplin kerja adalah suatu bentuk 

pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk sikap dan perilaku 

karyawan dengan karyawan lain guna meningkatkan prestasi kerjanya untuk 

mencapai tujuan organisasi. Dalam proses disiplin kerja kita melihat perilaku 
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mereka melalui sikap dan perilaku karyawan yang sehari-harinya akan 

membuat perubahan dalam melakukan proses pekerjaannya. 

 Indikator dalam Sikap dan Perilaku sebagai berikut :  

a. Sikap merupakan unsur dalam dari karyawan yang didalamnya 

terdapat beberapa komponen sikap yaitu : 

 1) Komponen Kognitif : Kemampuan seseorang terhadap obyek tertentu. 

2) Komponen Afektif : Perasaan seseorang yang ditunjukkan kepada obyek 

tertentu. 

3) Komponen Kognatif : Kecenderungan seseorang untuk melakukan 

tindakan. 

b. Perilaku merupakan tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang 

karyawan dan hal ini sangat berhubungan kepada ketaatan pada tata tertib 

dalam suatu organisasi. 

5. Kriteria Disiplin Kerja 

   Menurut (Leteiner & Levine, Terjemahan Soejono, 1986:67) disiplin 

kerja dapat dikatakan baik apabila : 

 a. Adanya ketaatan pegawai terhadap peraturan jam kerja 

 b. Ketaatan pegawai terhadap pakaian kerja 

 c. Menggunakan dan menjaga perlengkapan kantor 

 d. Kuantitas dan kualitas hasil kerja sesuai dengan standar 

 e. Adanya semangat pegawai dalam bekerja 
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Setelah melihat kriteria dalam disiplin kerja tersebut dapat di 

kelompokkan lagi menjadi tiga indikator yaitu : 

 1. Ketepatan waktu  

Hadir tepat waktu dan teratur dan tidak ada selisih sedikitpun waktu yang 

ditetapkan. 

 2. Kesetiaan/Patuh tata tertib 

Mampu mentaati tata tertib yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan 

sangat dibutuhkan sikap setia untuk berkomitmen dalam menjalankan tugas 

yang sudah diberikan. 

 3. Mempergunakan dan memelihara peralatan kantor 

Dengan penggunaan dan pemeliharaan peralatan dengan sebaik-baiknya 

makan akan mengurangi resiko yang sangat bersar nantinya. 

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja 

   Menurut Singodimedjo (dalam Sutrisno,2010:89) faktor yang 

mempengaruhi disiplin kerja pegawai antara lain : 

 a. Besar kecilnya pemberian kompensasi 

 b.  Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan 

 c. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan 

 d. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan 

 e. Ada tidaknya pengawasan pimpinan 

 f. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan 
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 g. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin 

Jadi disiplin kerja menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang 

ada pada diri karyawan terhadap perarbturan dan ketetapan perusahaan. 

Karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran serta dapat 

mengembangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin demi 

terwujudnya tugas organisasi. 

2.2.3  Etos Kerja 

1. Pengertian dari Etos Kerja 

Setiap organisasi yang selalu ingin maju pasti akan melibatkan 

anggotanya untuk meningkatkan mutu kinerjanya. Salah satunya dengan cara 

meningkatkan mutu diantaranya setiap orang yang ada didalam organisasi 

tersebut harus memiliki etos kerja yang baik. Etos kerja sangat berpacu pada 

suatu pandangan dan sikap. 

Menurut Chaplin (2001) etos kerja merupakan watak atau karakter 

suatu kelompok nasionak atau kelompok rasial tertentu. Etos kerja dalam 

perusahaan tidak akan timbul begitu saja, namun harus dilakukan dengan cara 

yang sungguh-sungguh melalui proses yang melibatkan semua sumber daya 

manusia dalam seperangkat sistem dan alat yang mendukung. 

Etos kerja menurut Tasmara (2002) merupakan suatu totalitas 

kepribadian dari individu serta cara individu mengekspresikan, memandang, 
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meyakini dan memberikan makna terhadap suatu yabng mendorong individu 

untuk bertindak dan meraih hasil yang optimal. 

 

2. Aspek-aspek pengukuran etos kerja 

Seperti menurut Nawawi (2003:395) bahwa untuk mengukur etos kerja 

karyawan dalam pelaksanaan pekerjaannya dengan budaya kerja yang 

memiliki tujuan untuk bisa mengubah sikap dalam berperilaku agar dapat 

meningkatkan kinerja produktivitas dan bisa menghadapi berbagai tantangand 

di masa yang akan datang dengan menggunakan : 

a. Kesetiaan : Setia dalam melaksanakan sesuatu yang ditaati dalam peraturan 

perusahaan. 

b. Tanggung jawab : Sanggup dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

diserahkan kepadanyab 

c. Ketaatan : Sanggup dalam mentaati segala peraturan perundangan 

pemerintahan. 

d. Kerja Sama : Kemampuan seorang karyawan untuk bekerja sama dengan 

orang lain. 

   Pradigma kerja yang profesional menurut Jansen Sinamo dalam Iga 

Manuati (2005) antara lain : 

 a. Kerja adalah rahmat : 

Harus bekerja tulus penuh syukur 
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 b. Kerja adalah amanah : 

 Harus bekerja dengan penuh integritas 

 c. Kerja adalah panggilan : 

Harus bekerja dengan tuntas penuh tanggung jawab 

 d. Kerja adalah aktualisasi : 

Harus bekerja keras penuh semangat 

 e. Kerja adalah ibadah : 

Harus bekerja serius penuh pengabdian 

 f. Kerja adalah seni : 

 Harus kreatif penuh suka cita 

 g. Kerja adalah kehormatan : 

 Harus bekerja unggul penuh ketekunan 

 h. Kerja adalah pelayanan : 

 Harus bekerja sempurna penuh kerendahan hati 

Etos kerja yang baik dalam perusahaan dapat membantu karyawan 

dalam memahami bagaimana mereka bekerja dalam menjalankan tugasnya. 

Segala sesuatu yang ada di dalam perusahaan termasuk dalam berfikir, 

bersikap, dan bertingkah laku sangat dipengaruhi oleh etos kerja yang sudah 

di bentuk di perusahaan tersebut. Sehingga etos kerja yang dimiliki oleh 

seseorang merupakan sumber motivasi bagi perbuatannya. 

2.2.4  Efektivitas Kerja 
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1. Pengertian dalam Efektivitas Kerja 

  Didalam pengertian efektivitas kerja banyak sekali para ahli yang 

memiliki pendapatnya masing-masing. Manajer dalam menjalankan roda 

kehidupan organisasinya sangat bertanggung jawab atas keefektivitasannya. 

Mereka mempunyai tanggung jawab yang harus dimiliki dan diperoleh dari 

kemampuan dalam berorganisasi. Para manajer harus mencapai tingkat hasil 

karya yang tinggi dari mereka yang bekerja dalam berorganisasi. Suatu 

organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat sejauh mana organisasi 

tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 

 Menurut Siagian (1999) mengatakan efektivitas kerja adalah 

penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditentukan, artinya 

pelaksanaan suatu pekerjaan dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada 

penyelesaian tugas tersebut, cara melakukan, dan biaya yang dikeluarkan 

untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. 

  Efektivitas kerja menurut Susanto (1989:95) bahwa suatu keadaan 

dimana aktivitas-aktivitas jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh 

manusia dalam mencapai hasil atau akibat sesuai dengan yang 

dikehendakinya. 

2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja  
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Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang 

dikemukakan oleh Steers (1985:9) yang menyatakan adanya empat faktor 

yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja yaitu : 

 a. Karakteristik organisasi 

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi 

organisasi yang dimana struktur aadalah hubungan yang relatif sifatnya. 

Sedangkan teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah 

masukan mentah menjadi keluaran jadi. Sehingga struktur dan teknologi 

merupakan sarana penunjang guna kelancaran dalam berorganisasi. 

 b. Karakteristik Lingkungan 

  Mempunyai pengaruh penting di dalam organisasi. Lingkungan luar 

dan dalam organisasi sangat berpengaruh dalam keberhasilan tercapainya 

tujuan organisasi tersebut. 

 c. Karakteristik Pekerja 

  Disini karakteristik pekerja sangatlah penting sekali, karena pekerja 

merupakan sumber daya manusia yang langsung berhubungan dengan 

pengelolaan sumber daya yang ada di dalam organisasi, karena walaupun 

teknologi yang canggih dan didukung adanya struktur yang baik, tanpa 

adanya pekerja maka semuanya itu tidak berguna. 

 d. Karakteristik kebijaksanaan dan Manajemen 
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  Kebijaksanaan dan praktek manajemen dapat mempengaruhi 

pencapaian hasil atau dapat juga merintangi pencapaian tujuan. Dalam hal 

ini mencakup bagaimana kebijaksanaan dan praktek pimpinan dalam 

bertanggung jawab atas pekerja dan organisasi. 

3. Alat ukur efektivitas kerja 

   Dalam penelitian ini, untuk mengukur efektivitas kerja karyawan, 

penulis menggunakan alat ukur yang dikemukakan oleh Steers (1985 :20) 

yaitu : 

 a. Kemampuan menyesuaikan diri 

  Merupakan tujuan organisasi, dimana dengan mampu menyesuaikan 

diri pegawai akan dapat bekerjasama dengan orang lain sehingga 

pemenuhan kebutuhan dan tujuan organisasi. 

 b. Kepuasan kerja 

  Merupakan tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas 

perannya dalam organisasi dalam melaksanakan pekerjaaan yang 

dibebankan sebagai akibat imbalan yang diterima untuk memenuhi 

kebutuhannya, jika kebutuhan pegawai terpenuhi maka mereka akan 

merasa senang dan puas atas hasil yang telah dikerjakannya. 

c.Prestasi kerja 
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Suatu penyelesaian tugas pekerjaan yang sudah dibebankan sesuai 

dengan target yang telah ditentukan, bahkan maka hasil kerja dalam suatu 

organisasi menjadi lebih baik. 

 Hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas adalah semata-mata hasil 

atau tujuan yang akan dikehendaki dan semua usaha tersbut harus di 

terapkan sesuai dengan aturan organisasi yang ada. 

Sedangkan menurut Hasibuan (2003 : 105) indikator efektivitas kerja 

yaitu:  

a.  Kuantitas Kerja  

 Kuantitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan dibawah 

kondisi normal.Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beban kerja 

dan keadaan yang didapat atau dialaminya selama bekerja. 

b.  Kualitas Kerja  

Kualitas kerja merupakan sikap yang ditunjukkan oleh karyawan 

berupa hasil kerja dalam bentuk kerapian, ketelitian, dan 

keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan 

didalam mengerjakan pekerjaan. 

c. Pemanfaatan Waktu  

Pemanfaatan waktu adalah penggunaan masa kerja yang 

disesuaikan dengan kebijakan perusahaan agar pekerjaan selesai 

tepat pada waktu yang ditetapkan. 
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2.2.5 Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan antara Disiplin kerja terhadap Efektivitas kerja 

   Disiplin kerja merupakan suatu bentuk pelatihan yang berusaha 

memperbaiki dan membentuk sikap dan perilaku karyawan dengan karyawan 

lain guna meningkatkan prestasi kerjanya untuk mencapai tujuan organisasi 

(Siagian, 2006 :306). Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sutrisno (2010 

:97) disiplin kerja merupakan alat yang digunakan para manajer untuk 

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu 

perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan 

seseorang menanti semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku. 

   Maka disiplin kerja itu berperan sangat penting di dalam peningkatan 

kemajuan organisasi sehingga mempengaruhi terjadinya efektivitas kerja 

karyawannya yang guna untuk meningkatkan kesadaran dalam mematuhi 

peraturan perusahaan yang berlaku. Sehingga kedisiplinan pegawai selama ini 

memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap ke efektivitasan pegawai  itu 

sendiri. 

2. Hubunngan antara Etos kerja terhadap Efektivitas kerja 

   Etos kerja didefinisikan suatu totalitas kepribadian diri individu 

mengekspresikan, memandang, meyakini dan memberikan makna terhadap 

suatu yang mendorong individu untuk bertindak dan meraih hasil yang baik 
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dan optimal (Nawawi, 2003: 395). Etos kerja dapat mempengaruhi semangat 

dalam melakukan pekerjaan itu sehingga dapat menghasilkan karyawan yang 

selalu disiplin dalam pekerjaannya. 

   Etos kerja merupakan hal lain yang dapat meningkatkan efektivitas 

kerja pegawai dengan cara adanya pengawasan dari pimpinan yang selalu 

memperlihatkan kinerja mereka dan kebutuhan yang merekea yang selalu 

dihargai. 

3. Hubungan lebih dominan antara disiplin kerja dan etos kerja terhadap 

efektivitas kerja 

   Didalam perusahaan pasti tujuannya untuk memperoleh keuntungan 

dan berkembang menjadi lebih besar dalam memperoleh kemajuan dalam 

usaha yang telah mereka lakukan. Disiplin kerja pegawai merupakan tindakan 

seseorang untuk memenuhi peraturan-peraturan yang telah disepakati 

bersama. Tujuan tersebut akan diperoleh dengan baik apabila karyawannya 

memiliki disiplin kerja dan etos kerja yang baik, karena mereka tidak lagi 

berpikiran untuk apa mereka mendapatkan hasil yang baik. Tujuan tersebut 

akan diperoleh jika efektifvitas kerja pegawainya meningkat, karena 

keberhasilan perusahaan atau organisasi dapat dilihat dari efektivitas 

pegawainya. Dari beberapa yang mempengaruhi untuk tercapainya efektivitas 

kerja, dua diantaranya adalah disiplin kerja dan etos kerja yang baik. Dengan 

diterapkan disiplin dan etos kerja ini pada setiap pegawai maka akan tercipta 
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suatu yang tertib dimana pegawai akan melaksanakan pekerjaan dan 

kewajiban-kewajibannya dengan perasaan senang tanpa paksaan dan 

terdorong untung berdisiplin dalam melaksanakan pekerjaannya. 

   Sehingga dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja dan etos kerja sangat 

berpengaruh dalam efektivitas kerja karyawan dan dapat meningkatkan kerja 

yang lebih baik lagi sehingga apa yang di cita-citakan suatu perusahaan dapat 

terealisasikan dengan baik sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi 

tersebut 

2.3 Kerangka Pikir 

   Untuk menganalisis variabel yang dominan pengaruhnya terhadap 

efektivitas kerja karyawan PT.PLN (Persero) Jateng dan DIY. Atas dasar 

kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka kerangka konseptual 

yang menggambarkan hubungan dan pengaruh antara disiplin kerja dan etos 

kerja terhadap efektivitas kerja karyawan PT.PLN (Persero) Jateng dan DIY 

sebagai berikut :  
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

2.4 Hipotesis 

   Menurut Sugiyono (2008) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban 

yang diberikan baru pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empirisyang diperoleh melalui pengumpulan data. 

1. H1 :Diduga adanya pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kerja 

(X1) dengan efektivitas karyawan (Y). 

Disiplin Kerja (X1) 

(Siagian, 2006) 

      -   Sikap 

-   Perilaku 

 

 

 
Etos Kerjs (X2) 

(Nawawi, 2003) 

- Kesetiaan 

- Tanggung Jawab 

- Ketaatan 

- Kerja Sama 

 

Efektivitas Kerja (Y) 

(Hasibuan, 2003) 

- Kualitas 

- Kuantitas 

- Pemanfaatan 

Waktu 
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2. H2 : Diduga adanya pengaruh positif dan signifikan antara etos kerja 

(X2) dengan efektivitas pegawai (Y). 

3. H3 : Diduga adanya variabel disiplin kerja (X1) lebih dominan 

berpengaruh  daripada etos kerja (X2) terhadap efektivitas 

karyawan (Y). 

2.5  Hipotesis Statistik 

   Hipotesis statistik merupakan pernyataan sistematis tentang parameter 

populasi yang akan diuji sejauh mana data sampel mendukung kebenaran 

hipotesis tsb. 

1.  Ha: b1 ≠ b2 ...bk ≠ 0, terdapat pengaruh secara individu variabel Disiplin 

Kerja (X1) terhadap variabel terikat Efektivitas Kerja Karyawan (Y). 

HO : b1 = b2 …bk = 0, tidak terdapat pengaruh secara individu variabel 

bebas Disiplin Kerja (X1) terhadap variabel terikat Efektivitas Kerja 

karyawan (Y). 

2.      Ha: b1≠ b2 ... bk ≠ 0, terdapat pengaruh secara individu variabel etos 

kerja (X2) terhadap variabel terikat efektivitas Kerja Karyawan (Y). 

 Ho : b1 = b2 …bk = 0, tidak terdapat pengaruh secara individu variabel 

bebas Etos Kerja (X2) terhadap variabel terikat Efektivitas Kerja  

Karyawan (Y) 

3. Ha : b1 > b2 .... bk ≠ 0, terdapat variabel disiplin kerja (X1) lebih 

dominan berpengaruh daripada etos kerja (X2) terhadap Efektivitas 
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Kerja (Y) 

Ho : b1 < b2... bk = 0, terdapat variabel Etos Kerja lebih dominan 

berpengaruh daripada Disiplin Kerja terhadap Efektivitas Kerja (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


