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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Disiplin Kerja  

2.1.1.1. Pengertian Disiplin Kerja 

Disiplin kerja adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau 

tingkah laku seseorang, kelompok masyarakat berupa ketaatan (obedience) 

terhadap peraturan, norma yang berlaku dalam masyrarakat (Siagian, 2001). 

Kedisiplinan adalah kesadaran dan ketaatan seseorang terhadap peraturan 

perusahaan atau lembaga dan norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 2001). 

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 menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku (Rivai dan Jauvani, 2014). Seorang karyawan dikatakan memiliki disiplin 

kerja yang tinggi jika yang bersangkutan konsekuen, konsisten, taat asas, 

bertanggung jawab atas tugas yang diamanahkan kepadanya.  

Kedisiplinan adalah keadaan dan kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 2011). Disiplin tidak 

hanya diartikan taat kepada peraturan-peraturan dan ketentuan yang lazim 

dilaksanakan. Akan tetapi disiplin dapat mendorong manusia melaksanakan 

kegiatan-kegiatan secara sadar diyakini manfaatnya. Disiplin akan membuat 

seseorang dapat membedakan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan, yang 
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wajib dilakukan, yang boleh dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan 

(karena merupakan hal-hal yang dilarang).  

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang 

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, karena hal ini akan mendorong 

gairah atau semangat kerja, dan mendorong terwujudnya tujuan organisasi 

(Hasibuan, 2011). Disiplin yang terbaik adalah jelas disiplin diri, karena dengan 

disiplin ini sebagian besar orang memahami apa yang diharapkan dari dirinya di 

pekerjaan, dan biasanya karyawan diberi kepercayaan untuk menjalankan 

pekerjaannya secara efektif. Namun beberapa orang menyadari perlunya disiplin 

eksternal untuk membantu disiplin diri mereka. Disiplin karyawan memerlukan 

alat komunikasi, terutama pada peringatan yang bersifat spesifik terhadap 

karyawan yang tidak mau berubah sifat dan perilakunya (Rivai dan Jauvani, 

2014).  

Dari beberapa pendapat itu dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah 

sikap ketaatan dan kesetiaan seseorang atau sekelompok orang terhadap peraturan 

tertulis atau tidak tertulis yang tercermin dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan 

pada suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

2.1.1.2. Aspek-aspek Disiplin Kerja   

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan 

suatu organisasi, diantaranya :  

1. Tujuan dan kemampuan  

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisplinan karyawan. 

Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup 
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menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti pekerjaan yang dibebankan 

kepada seseorang karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan 

bersangkutan, agar dia bekerja bersungguh-sungguh dan berdisiplin baik untuk 

mengerjakannya.  

2. Teladan pimpinan  

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan 

karyawan, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. 

Pimpinan harus memberikan contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil serta 

sesuai kata dan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, maka kedisiplinan 

bawahan pun akan ikut baik. Tetapi jika teladan pimpinan kurang baik (kurang 

berdisiplin), maka para bawahan juga akan kurang disiplin. 

3. Balas jasa  

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan 

karyawan, karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan 

terhadap pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin baik tergadap pekerjaan, 

maka kedisiplinan mereka akan semakin baik pula.  

4. Keadilan  

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego 

dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan 

sama dengan manusia lainnya. Apabila keadilan yang dijadikan dasar 

kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa (pengakuan) atau hukuman, maka 

manajer yang cakap dalam kepemimpinannya selalu bersikap adil tergadap semua 
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bawahannya. Hal ini dilakukan karena dia menyadari bahwa dengan keadilan 

yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula.  

5. Pengawasan Melekat  

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif 

dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan, karena dengan waskat ini berarti 

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

dan prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti harus selalu berada di tempat 

pekerjaannya, supaya dia dapat mengawasi dan memberikan petunjuk jika ada 

bawahannya yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaannya. Waskat 

efektif untuk merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan, karena 

karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan dan 

pengawasan dari atasannya.  

6. Sanksi/hukuman  

Sanksi/hukuman memberikan peranan penting dalam memlihara 

kedisiplinan karyawan. Dengan sanksi/hukuman yang semakin berat karyawan 

akan semakin takut untuk melanggar peraturan-peraturan perusahaan dan sikap 

serta perilaku karuawan yang indispliner akan berkurang. Berat ringannya 

sanksi/hukuman yang akan diterapkan akan ikut mempengaruhi baik atau 

buruknya kedisiplinan karyawan. Sanksi hukuman harus diterapkan berdasarkan 

pertimbangan logis, masuk akal dan diinformasikan secara jelas kepada semua 

karyawan. Sanksi hukuman itu jangan terlalu ringan atau terlalu berat, supaya 

hukuman itu dapat mendidik karyawan untuk mengubah perilakunya. 

Sanksi/hukuman hendaknya cukup wajar untuk setiap tingkatan indisipliner, 
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bersifat mendidik dan menjadi alat motivasi untuk memelihara kedisiplinan 

karyawan itu.  

7. Ketegasan  

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak 

untuk menghukum sikap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi 

hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas 

menerapkan hukuman yang indisipliner akan disegani dan diakui 

kepemimpinannya oleh bawahan. Dengan demikian pemimpin tersebut akan dapat 

memelihara kedisiplinan karyawan perusahaan.  

8. Hubungan kemanusiaan  

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara semua karyawan akan ikut 

menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Jika tercipta 

hubungan kemanusiaan yang baik dan harmonis, diharapkan akan terwujud 

lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. Sehingga kondisi seperti ini 

diharapkan dapat memotivasi kedisiplinan yang baik pada perusahaan tersebut 

(Hasibuan, 2011). 

2.1.1.3. Jenis-jenis Disiplin Kerja 

Jenis jenis disipin kerja antara lain : 

1. disiplin diri (Self dicipline) 

Disiplin ini timbul karena seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya dan 

telah menjadi bagian dari organisasi, sehingga orang akan tergugah hatinya untuk 

sadar dan secara sukarela mematuhi segala peraturan yang berlaku. 
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2. Perintah disiplin (Command discipline)  

Disiplin ini tumbuh bukan dari perasaan ikhlas, akan tetapi timbul karena 

adanya paksaan atau ancaman orang lain ( Terry, 1999). 

Dalam setiap organisasi, yang diinginkan pastilah jenis disiplin yang 

pertama, yaitu datang karena kesadaran dan keinsyafan. Akan tetapi kenyataan 

selalu menunjukkan bahwa disiplin itu lebih banyak di sebabkan oleh adanya 

semacam paksaan dari luar. 

2.1.1.4. Tipe-tipe Disiplin Kerja 

Tipe-tipe kegiatan pendisiplinan ada tiga tipe yaitu : 

1. Disiplin preventif yaitu kegiatan yang mendorong pada karyawan untuk 

mengikuti berbagai standart dan aturan, sehingga penyelewengan dapat 

dicegah. 

2. Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran 

yang dilakukan karyawan atau pegawai terhadap peraturan yang berlaku dan 

mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. 

3. Disiplin progresif yaitu tindakan memberi hukuman berat terhadap 

pelanggaran yang berulang (Handoko, 2003). 

2.1.1.5. Indikator Disiplin Kerja 

Indikator disiplin kerja menurut (Davis,2007) adalah :  

1. Kehadiran 

2. Tata cara kerja 

3. Ketaatan pada atasan 
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4. Kesadaran bekerja 

5. Tanggung jawab 

2.1.2. Kepemimpinan 

2.1.2.1. Pengertian Kepemimpinan  

Kepemimpinan adalah kemampuan dan ketrampilan seseorang yang 

menduduki jabatan pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain 

terutama bawahannya untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga 

melalui perilaku yang positif ia akan memberikan sumbangan nyata dalam 

pencapaian tujuan organisasi Siagian 2005:63. Organisasi akan berhasil atau 

bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan. Seorang pimpinan 

bertanggungjawab atas kegagalan pelaksanaan suatu pekerjaan merupakan suatu 

ungkapan yang menduduki posisi pimpinan dalam suatu organisasi pada posisi 

yang terpenting dan akan selalu mempertanggungjawabkan kepemimpinananya 

(Miftah Thoha, 2003) 

2.1.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan 

Terdapat  tiga faktor yang mempengaruhi Kepemimpinan yaitu: 

a. Kekuatan diri pemimpin 

Kekuatan diri pemimpin adalah kondisi diri seorang pemimpin yang 

mendukung dalam melaksanakan kepemimpinannya, seperti latar belakang 

pendidikan, pribadi, pengalaman dan nilai-nilai dalam pandangan hidup yang 

dihayati dan diamalkannya (dipedomani dalam berfikir, merasakan, bersikap dan 

berperilaku). 
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b.  Kekuatan anggota organisasi sebagai bawahan  

Kekuatan anggota organisasi sebagawi bawahan adalah kondisi dirianggota 

organisasi sebagai bawahan yang pada umumnya mendukung pelaksanaan 

kepemimpinan seorang pemimpin sebagai atasan, seperti  pendidikan atau 

pengalaman, motivasi kerja atau berprestasi dan tanggung jawab dalam bekerja. 

c. Kekuatan situasi 

Kekuatan situasi adalah situasi dalam interaksi antara pemimpin dengan 

anggota organisasi sebagai bawahan seperti suasana atau iklim kerja, suasana 

organisasi secara keseluruhan (Rivai, 2008). 

2.1.2.3. Indikator Kepemimpinan 

Menurut Wahjosumidjo (Wijayanti, 2012), secara garis besar indikator 

kepemimpinan adalah sebagai berikut:  

1. Bersifat adil  

Dalam kegiatan suatu organisasi, rasa kebersamaan diantara para anggota 

adalah mutlak, sebab rasa kebersamaan pada hakikatnya merupakan pencerminan 

dari pada kesepakatan antara para bawahan maupun antara pemimpin dengan 

bawahan dalam mencapai tujuan organisasi  

2. Memberi sugesti  

Sugesti biasanya disebut sebagai saran atau anjuran. Dalam rangka 

kepemimpinan, sugesti merupakan pengaruh dan sebagainya, yang mampu 

menggerakkan hati orang lain dan sugesti mempunyai peranan yang sangat 

penting di dalam memelihara dan membina harga diri serta rasa pengabdian, 

partisipasi, dan rasa kebersamaan diantara parabawahan.  
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3. Mendukung tujuan  

Tercapainya tujuan organisasi tidak secara otomatis terbentuk, melainkan 

harus didukung oleh adanya kepemimpinan. Oleh karena itu, agar setiap 

organisasi dapat efektif dalam arti mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

maka setiap tujuan yang ingin dicapai perlu disesuaikan dengan keadaan 

organisasi serta memungkinkan para bawahan untuk bekerja sama.  

4. Katalisator  

Seorang pemimpin dikatakan berperan sebagai katalisator, apabila 

pemimpin itu selalu dapat meningkatkan segala sumber daya manusia yang ada, 

berusaha memberikan reaksi yang menimbulkan semangat dan daya kerja cepat 

semaksimal mungkin.  

5. Menciptakan rasa aman  

Setiap pemimpin berkewajiban menciptakan rasa aman bagi para 

bawahannya. Dan ini hanya dapat dilaksanakan apabila setiap pemimpin mampu 

memelihara hal-hal yang positif, sikap optimisme di dalam menghadapi segala 

permasalahan, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bawahan merasa 

aman, bebas dari segala perasaan gelisah, kekhawatiran, merasa memperoleh 

jaminan keamanan dari pimpinan.  

6. Sebagai wakil organisasi  

Setiap bawahan yang bekerja pada unit organisasi apapun, selalu 

memandang atasan atau pimpinannya mempunyai peranan dalam segala bidang 

kegiatan, lebih-lebih yang menganut prinsip-prinsip keteladanan atau panutan-

panutan. Seorang pemimpin adalah segala-segalanya, oleh karena itu segala 
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perilaku, perbuatan, dan kata-katanya akan selalu memberikan kesan-kesan 

tertentu terhadap organisasinya.  

7. Sumber inspirasi  

Seorang pemimpin pada hakikatnya adalah sumber semangat bagi para 

bawahannya.Oleh karena itu, setiap pemimpin harus selalu dapat membangkitkan 

semangat para bawahan sehingga bawahan menerima dan memahami tujuan 

organisasi dengan antusias dan bekerja secara efektif ke arah tercapainya tujuan 

organisasi.  

8. Bersikap menghargai  

Setiap orang pada dasarnya menghendaki adanya pengakuan dan 

penghargaan diri pada orang lain. Demikian pula setiap bawahan dalam organisasi 

memerlukan adanya pengakuan dan penghargaan dari atasan.Oleh karena itu, 

menjadi suatu kewajiban bagi pemimpin untuk mau memberikan penghargaan 

atau pengakuan dalam bentuk apapun kepada bawahannya. 

2.1.3. Pengawasan 

2.1.3.1. Pengertian Pengawasan 

Definisi pengawasan yaitu mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, 

maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-

tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana (Terry, 

2006). Pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi 

penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang 

direncanakan. Pengawasan adalah tindakan nyata dan efektif untuk mencegah/ 

mengetahui kesalahan, membetulkan kesalahan, memelihara kedisiplinan, 
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meningkatkan prestasi kerja, mengaktifkan peranan atasan dan bawahan, 

menggali sistem-sistem kerja yang paling efektif, serta menciptakan sistem 

internal kontrol yang terbaik dalam mendukung terwujudnya tujuan perusahaan, 

karyawan, dan masyarakat (Hasibuan, 2010).  

Pengawasan adalah proses mengevaluasi pelaksanaan kerja dengan 

membandingkan pelaksanaan aktual dengan apa yang diharapkan serta mengambil 

tindakan yang perlu (Terry dan Leslie, 2010). Pengawasan bertujuan untuk 

mengetahui apakah pelaksanaan tugas/ pekerjaan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan 

antara hasil nyata yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila 

pelaksanaannya menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi 

seperlunya. Perusahaan akan mencapai sasarannya apabila pimpinan mampu 

melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya.  

Pengawasan sebagai suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui 

apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai 

dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Pengawasan 

dilakukan untuk mengusahakan agar komitmen-komitmen dalam organisasi 

dilaksanakan (Simbolon, 2012). 

Pengawasan terdiri dari proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-

langkah yang bersifat universal:  

1. Mengukur hasil pekerjaan  

2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan 

(apabila ada perbedaan)  
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3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.  

Heidjrahman Ranupandoyo (2007) menyatakan indikator yang dapat 

digunakan untuk mengkaji pengawasan adalah: 

1. Menentukan alat ukur standar tentang pelaksanaan/perencanaan.  

Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan ukuran standar 

pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang 

dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.  

2. Mengadakan penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah 

dikerjakan yaitu suatu penilaian yang dilakukan oleh pengawas dengan melihat 

hasil kerjanya dan laporan tertulisnya.  

3. Membandingkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman 

yang sudah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi saat bekerja.  

4. Mengadakan perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan yang terjadi, 

sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan. 

Melakukan tindakan koreksi/perbaikan bila hasil analisa menunjukkan adanya 

tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil 

dalam berbagai bentuk, standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau 

keduanya dilakukan bersamaan.  

2.1.3.2. Indikator Pengawasan 

Indikator yang dapat digunakan untuk mengkaji pengawasan adalah: 

1. Menentukan alat ukur standar tentang pelaksanaan/perencanaan.  
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Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan ukuran standar 

pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang 

dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.  

2. Mengadakan penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah 

dikerjakan yaitu suatu penilaian yang dilakukan oleh pengawas dengan 

melihat hasil kerjanya dan laporan tertulisnya.  

3. Membandingkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman 

yang sudah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi saat bekerja.  

4. Mengadakan perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan yang terjadi, 

sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan. 

Melakukan tindakan koreksi/perbaikan bila hasil analisa menunjukkan adanya 

tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil 

dalam berbagai bentuk, standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau 

keduanya dilakukan bersamaan (Ranupandoyo, 2007). 

2.1.4. Lingkungan Kerja 

2.1.4.1. Pengertian Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar tenaga kerja dan 

dapat mempengaruhi dirinya sendiri dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya (Nitisemito, 2009). Lingkungan kerja sebagai kehidupan 

sosial psikologis dan phisik dalam organisasi yang berpengaruh terhadap tenaga 

kerja dalam melakukan tugas-tugasnya (Kartono, 2008). Sedangkan menurut 

Basuki dan Indah Susilowati (2005), mengemukakan bahwa lingkungan kerja 
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adalah sesuatu yang berada di lingkungan kantor atau instansi yang dapat 

mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung seseorang maupun 

sekelompok pegawai didalam melakukan aktivitasnya.  

Lingkungan kerja yaitu: lingkungan dimana suatu pekerjaan dilaksanakan 

meliputi :  

1. Perlengkapan dan fasilitas  

Perlengkapan dan fasilitas yang harus tersedia seperti fasilitas meja, pesawat 

telepon buku dan bahan referensi, rak arsip dan lain-lain.  

2. Lingkungan tempat kerja  

Lingkungan tempat kerja yang dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan 

tugas.  

a. Tata ruang yang baik  

b. Cahaya dalam ruangan yang cukup  

c. Suhu dan kelembaban udara yang menyenangkan  

d. Suara yang tidak mengganggu konsentrasi kerja dan lain-lain  

3. Suasana kerja 

Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada dilingkungan para pekerja yang 

dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti temperarur 

kelembaban, ventilisasi, penerangan dan kegaduhan, kebersihan tempat kerja dan 

memadai tidaknya alat-alat perlengkapan kerja (Isyandi, 2004). Dengan 

menciptakan lingkungan yang baik diperusahaan maka akan dapat mendukung 

suasana kerja yang baik pula dimana ini akan menimbulkan motivasi kerja yang 

tinggi serta dapat membangkitkan semangat dan kegairahan kerja bagi para karyawan 
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produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya menurut Sedarmayanti (2001) lingkungan 

kerja dapat dibagi atas dua yaitu:  

a. Lingkungan kerja non fisik  

Lingkungan kerja non fisik mencakup hubungan yang terbina dalam 

perusahaan. Seseorang karyawan bekerja dalam sebuah perusahaan tidak sendiri, 

didalam melakukan aktivitas karyawan pasti membutuhkan orang lain. Dengan 

demikian karyawan wajib membina hubungan yang baik dengan rekan kerja, 

bawahan maupun atasan, karna karyawan saling membutuhkan. Hubungan kerja 

terbentuk sangat mempengaruhi psikologis para karyawan (Sarwoto, 2001). 

Perusahaan hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerja 

sama antara tingkat atasan, bawahan maupun yang memiliki status jabatan yang 

sama diperusahaan (Nitisemito, 2009). Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah 

suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik, dan pengendalian diri. Perusahaan 

hendaknya membangun suasana kerja yang bisa membangkitkan rasa 

kekeluargaan untuk mencapai tujuan bersama. Pihak manajemen perusahaan juga 

hendaknya mampu mendorong inisiatif dan kreativitas. Kondisi seperti inilah 

yang selanjutnya menciptakan antusiasme untuk bersatu dalam organisasi 

perusahaan untuk mencapai tujuan.  

Komunikasi yang baik merupakan kunci membangun hubungan kerja. 

Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman karena gagal 

menyampaikan pemikiran dan perasaan satu sama lain. Komunikasi yang baik 

dapat dipergunakan sebagai alat untuk memotivasi karyawan agar lebih produktif 
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dan tentunya membangun tim kerja yang solid. Untuk membangun hubungan 

kerja yang baik Mangkunegara (2003) diperlukan: 

1. Pengaturan waktu  

2. Tau posisi diri  

3. Adanya kecocokan  

4. Menjaga keharmonisan  

5. Pengendalian desakan dalam diri  

6. Memahami dampak kata-kata atau tindakan anda kepada orang lain  

Mangkunegara (2003) menyatakan bahwa untuk menciptakan hubungan 

relasi yang harmonis dan efektif, pimpinan dan manajer perlu :  Meluangkan 

waktu untuk mempelajari aspirasi-aspirasi emosi karyawan dan bagaimana 

mereka berhubungan dengan tim kerja dan  Menciptakan suasana, memperhatikan 

dan memotivasi kreativitas  

Jadi, pengelolaan hubungan kerja dan pengendalian emosional ditempat 

kerja dan pengendalian emosional kerja itu sangat perlu untuk diperhatikan karena 

akan memberikan dampak terhadap produktivitas kerja karyawan. Hal ini 

disebabkan karena manusia itu bekerja bukan sebagai mesin. Manusia mempunyai 

perasaan untuk dihargai dan bukan bekerja untuk uang saja. Manusia bekerja 

untuk mendapatkan uang tetapi uang bukan merupakan tujuan dari segalanya. 

Manusia bekerja lebih dari sekedar mendapatkan uang, manusia membutuhkan 

penghargaan dari perusahaan, memilki hubungan yang baik dengan sesama 

karyawan dan manajer serta memilki pekerjaan yang layak. Jadi uang bukan alat 

memotivasi yang utama untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, 



25 
 

sebaliknya hubungan kerja yang baik dilingkungan kerja merupakan kunci utama 

untuk mendapatkan kepercayaan dan loyalitas karyawan yang pada akhirnya 

memberikan dampak yang positif terhadap produktivitas kerja karyawan.  

b. Lingkungan Kerja Fisik  

Lingkungan kerja fisik adalah tempat kerja karyawan melakukan 

aktivitasnya. Lingkungan kerja fisik mempengaruhi emosional kerja dan 

produktivitas kerja karyawan. Factor-faktor ini mencakup suhu dan udara tempat 

kerja, ruang kerja, kebisingan, kepadatan dan kesesakan. Factor-faktor ini 

mempengaruhi tingkah laku manusia.  

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat 

disekitar tempat kerja yang dapat memperngaruhi karyawan baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung. Berikut ini beberapa factor yang dapat 

mempengaruhi lingkungan kerja fisik karyawan (Serdamayanti, 2001). 

2.1.4.2. Indikator Lingkungan Kerja 

Indikator- indikator lingkungan kerja oleh Nitisemito (2009) yaitu sebagai  

berikut:  

1. Suasana kerja  

Suasana kerja adalah kondisi yang ada disekitar karyawan yang sedang  

melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu 

sendiri.  Suasana kerja ini akan meliputi tempat kerja, fasilitas dan alat bantu 

pekerjaan,  kebersihan, pencahayaan, ketenangan termasuk juga hubungan kerja 

antara orang - orang yang ada ditempat tersebut. 
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2. Hubungan dengan rekan kerja  

Hubungan dengan rekan kerja yaitu hubungan dengan rekan kerja harmonis  

dan tanpa ada saling intrik diantara sesama rekan sekerja. Salah satu faktor yang 

dapat  mempengaruhi karyawan tetap tinggal dalam satu organisasi adalah adanya 

hubungan yang harmonis diantara rekan kerja. Hubungan yang harmonis dan 

kekeluargaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan.  

3. Tersedianya fasilitas kerja  

Hal ini dimaksudkan bahwa peralatan yang digunakan untuk mendukung  

kelancaran kerja lengkap/mutakhir. Tersedianya fasilitas kerja yang lengkap, 

walaupun tidak baru merupakan salah satu penunjang proses dalam bekerja.  

2.1. Penelitian Terdahulu 

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil 

berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat 

dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut 

peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan 

dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, 

fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah 

faktor-faktor yang mempengrauhi disiplin kerja. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa tesis, skripsi  

dan jurnal-jurnal. 
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Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

 

No Judul, Nama (Tahun) Variabel  Hasil 

1 Pengaruh kepemimpinan, 

budaya kerja, lingkungan 

kerja terhadap disiplin kerja 

dan kinerja Personil Polda 

Riau. (Artina, H. B. Isyandi, 

Sri Indarti. 2014) 

Y1= Disiplin  

Y2= Kinerja  

X1= Kepemimpinan 

X2= Budaya Kerja 

X3= Lingkungan kerja 

1. Kepemimpinan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan. 

2. Budaya kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan. 

3. Lingkungan kerja 

tidak signifikan 

pengaruhnya 

terhadap disiplin 

kerja  bahkan 

berpengaruh 

negatif bagi 

disiplin kerja. 

2 Pengaruh Kepemimpinan 

Dan Pengawasan Terhadap 

Disiplin Kerja Security 

PT. Karya Satria Abadi 

Y= Disiplin 

X1= Kepemimpinan 

X2= Pengawasan 

1. Kepemimpinan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 
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Pekanbaru. (Febri, Machasin, 

Suryati. 2015) 

terhadap disiplin 

kerja. 

2. Pengawasan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap disiplin 

kerja. 

3 pengaruh pengawasan dan 

lingkungan kerja terhadap 

disiplin kerja pegawai Kantor 

Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rokan Hulu. 

(Ibnu Sina Samura, 2017) 

Y= Disiplin 

X1= pengawasan 

X2= lingkungan kerja 

1. Pengawasan  

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap disiplin 

kerja. 

2. Lingkungan kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap disiplin 

kerja. 

4 Pengaruh Kepemimpinan 

terhadap Disiplin Kerja 

Pegawai Negeri 

X1= kepemimpinan 

Y= disiplin kerja 

 

Kepemimpinan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 
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Sipil pada Badan 

Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Kutai Barat (Ewi 

Darwati, H. Eddy Soegiarto 

K, Elfreda A Lau. 2014) 

terhadap disiplin 

kerja 

 

 

 

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi teori 

yang dijadikan rujukan konsepsional variabel penelitian, maka dapat disusun 

Kerangka Pemikiran sebagai berikut: 

 

 

    +H1 

 

    +H2 

 

    +H3 

      

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

2.4.  Perumusan Hipotesis 

Hipotesis tidak lain dari dugaan sementara terhadap masalah 

penelitian, yang kebenarannya harus di uji secara empiris. Hipotesis 

adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran 

kepemimpinan 

Pengawasan 

Lingkungan 

kerja 

Displin 

Kerja 
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sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar 

kerja serta panduan dalam verifikasi (Nazir, 2003). 

Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis guna 

memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah : 

H1: Diduga kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap disiplin kerja pegawai kantor DISHUB Kabupaten 

Jepara. 

H2: Diduga pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

disiplin kerja pegawai kantor DISHUB Kabupaten Jepara. 

H3: Diduga lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap disiplin kerja pegawai kantor DISHUB Kabupaten 

Jepara. 

 


