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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan berdasar pada penelitian terdahulu yang sudah 

dilakukan oleh beberapa peneliti lain. Hasil penelitian terdahulu akan 

digunakan sebagai landasan pengambilan tema penelitian yang dilakukan 

sekarang. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan 

dengan berbagai hasil yang sedikit berbeda, yaitu: 

1. (Titin Olga Silvia, 2013) Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Kerja 

terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pelatihan dan 

disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten 

Dharmasraya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran 

kuisioner, kemudian hasil kuisioner diolah menggunakan SPSS 19.0 

melalui uji regresi sederhana dan regresi berganda. Hasil yang diperoleh 

dari penelitian ini yaitu menyimpulkan bahwa pelatihan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Kesehatan 

Kabupaten Dharmasraya, sedangkan disiplin berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya. 

Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa pihak dinas kesehatan 

Kabupaten Dharmasraya kedepannya harus lebih meningkatkan mutu 

pelatihan yang diberikan kepada pegawai agar pelatihan berpengaruh 
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dalam peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing. 

2. (Indira Lulu Marlinda, 2016) Analisis Pengaruh Pelatihan dan Disiplin 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan di Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. Cabang Sragen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pelatihan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sragen. Pengambilan data 

dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner sebanyak 100 orang 

karyawan BRI. Hasil kuisioner kemudian diolah menggunakan analisis 

regresi linier berganda. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pengaruh 

bauran SDM (pelatihan dan disiplin kerja) terhadap kinerja karyawan 

BRI Cabang Sragen, semua variable berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

3. (Astri Wulandari, Dini Turipanam Alamanda, 2012) Pengaruh Pelatihan 

dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Yayasan 

Pendidikan Telkom. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh pelatihan dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan di Yayasan Pendidikan Telkom, baik secara parsial dan 

simultan pada saat bersamaan untuk mengetahui seberapa banyak 

pengaruh. Pengumpulan data menggunakan penyebaran kuisioner 

kepada seluruh karyawan Yayasan Pendidikan Telkom. Hasil kuisioner 

kemudian diolah menggunakan regresi linier berganda yang 

menunjukkan adanya pegaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan yang 

sangat tinggi dan positif sebesar 0,830. Kemudian pada disiplin kerja 
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juga terdapat pengaruh yang sangat kuat dan positif terhadap kinerja 

karyawan sebesar 0,728. Dan pada uji simultan menunjukkan bahwa 

adanya pengaruh dari pelatihan dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan secara bersamaan sebesar 85,8%. Kesimpulan pada hasil 

tersebut menunjukkan bahwa program pelatihan dan disiplin kerja yang 

diterapkan pada YPT memiliki pengaruh yang sangat kuat dan positif 

terhadap kinerja karyawan YPT. 

4. (Erma Safitri, 2013). Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan pada Dinas Apron Move Control PT. Angkasa Pura 

1 (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh 

pelatihan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Pengumpulan 

data menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada 38 karyawan 

Dinas AMC PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Cabang Bandar Udara 

Internasional Juanda, Surabaya. Kemudian hasil kuisioner diolah 

menggunakan SPSS 18.0 dengan analisis regresi linier berganda. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan dan disiplin kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di Dinas AMC PT. 

Angkasa Pura 1 (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Juanda, 

Surabaya. 

Berdasar beberapa penelitian tersebut, peneliti menentukan dua 

penelitian yang akan digunakan sebagai landasan utama dalam pelaksanaan 

penelitian ini yaitu penelitian dari Astri Wulandari, Dini Turipanam 

Alamanda pada tahun 2012 dan penelitian dari Erma Safitri pada tahun 
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2013. Karena kedua penelitian tersebut melibatkan aspek-aspek yang 

menurut peneliti sesuai dengan landasan yang akan digunakan pada 

penelitian ini. 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama 

penulis/tahun 
Judul Variabel Alat Analisis Hasil 

Titin Olga 

Silvia (2013), 

Jurnal 

Pengaruh 

Pelatihan dan 

Disiplin Kerja 

terhadap 

Kinerja 

Pegawai 

Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten 

Dharmasraya 

Pelatihan (X1) 

Disiplin (X2) 

Kinerja (Y) 

Deskriptif dan 

Kausatif / 

Kuisioner 

Hasil penelitian 

menyimpulkan 

bahwa pelatihan 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja pegawai 

dinas kesehatan 

Kabupaten 

Dharmasraya, 

sedangkan disiplin 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja pegawai 

dinas kesehatan 

Kabupaten 

Dharmasraya. 

Indira Lulu 

Marlinda 

(2016) 

Analisis 

Pengaruh 

Pelatihan dan 

Disiplin Kerja 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Pelatihan (X1) 

Disiplin (X2) 

Kinerja (Y) 

Kuantitatif / 

Kuisioner 

Hasil analisis 

mengenai 

pengaruh antara 

bauran SDM 

(pelatihan dan 

disiplin kerja) 

terhadap kinerja 

karyawan Bank 

BRI Indonesia 

(Persero) Tbk 

Cabang Sragen, 

semua variable 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Sumber: Pustaka Penulis (2017) 
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

Penelitian Terdahulu 

Astri 

Wulandari, 

Dini 

Turipanam 

Alamanda 

(2012), Jurnal 

Pengaruh 

Pelatihan dan 

Disiplin Kerja 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

pada Yayasan 

Pendidikan 

Telkom 

Pelatihan (X1) 

Disiplin (X2) 

Kinerja (Y) 

Kuantitatif / 

Kuisioner 

Hasil analisa 

menunjukkan 

terdapat pengaruh 

sangat kuat dan 

positif antara 

pelatihan terhadap 

kinerja karyawan, 

analisa berikutnya 

mengenai 

pengaruh disiplin 

kerja terhadap 

kinerja karyawan 

juga sangat kuat 

dan positif. Hasil 

ketika diuji secara 

bersamaan yaitu 

terdapat pengaruh 

pelatihan dan 

disiplin kerja 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Erma Safitri 

(2013), Jurnal 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Pelatihan dan 

Disiplin Kerja 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Pelatihan (X1) 

Disiplin (X2) 

Kinerja (Y) 

Kuantitatif / 

Kuisioner 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa pelatihan 

dan disiplin kerja 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan. 

Sumber: Pustaka Penulis (2017) 

 

2.2 Pelatihan (Training) 

2.2.1 Pengertian Pelatihan (Training) 

Pelatihan merupakan salah satu fungsi manajemen SDM yang 

seringkali dilakukan di berbagai lembaga, perusahaan, organisasi, atau 

bahkan instansi pendidikan dengan peserta disesuaikan dengan sasaran 
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pihak yang mengadakan pelatihan tersebut. Pelaksanaan pelatihan 

diasumsikan sangat penting bagi sumber daya manusia untuk bisa lebih 

menguasai suatu pekerjaan atau juga menambahkan keterampilan sehingga 

bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih efisien. Pada beberapa 

perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, pelatihan 

dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja karyawannya. Hal ini 

dilakukan karena pihak perusahaan merasa untuk memberikan fasilitas 

pelatihan kepada karyawan untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, 

efektif dan efisien seperti yang diharapkan pihak perusahaan. 

Pelatihan diartikan sebagai upaya yang direncanakan untuk 

memberikan karyawan baru maupun karyawan lama keterampilan yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaannya (Dessler, 2014). Pelatihan 

yang ditujukan untuk karyawan ini dirancang untuk mewujudkan tujuan 

organisasi dan juga tujuan individu karyawan. Pemimpin perusahaan 

berharap dengan adanya pelatihan ini bisa menjadikan karyawannya lebih 

terampil dan lebih produktif. Perancangan pelatihan harus disesuaikan 

dengan kebutuhan perusahaan dan penyesuaian waktu sehingga 

pelaksanaan pelatihan tidak terlalu menyita waktu karyawan. Pada proses 

pelatihan, karyawan diberikan program-program untuk mempelajari 

pengetahuan, keterampilan, dan segala sesuatunya yang berhubungan 

dengan pekerjaan di perusahaan. Sebagai salah satu contohnya, banyak 

organisasi yang menawarkan pelatihan keselamatan untuk mengajarkan 

kebiasaan kerja yang aman bagi karyawan (Noe, et al., 2011). 



15 
 

Pelaksanaan pelatihan yang diberikan oleh pihak perusahaan tidak 

hanya diberikan di tempat kerja, tetapi bisa diberikan atau disampaikan 

kepada karyawan di lokasi tertentu maupun lokasi terpencil. Jenis pelatihan 

yang diberikan juga bermacam-macam, mulai dari yang formal diberikan 

secara bersamaan dan ada juga yang diberikan secara mentoring secara 

pribadi. Pelatihan yang memiliki banyak cara untuk disampaikan semuanya 

memiliki tujuan yang sama yaitu pelatihan dapat menguntungkan 

perusahaan apabila dikaitkan dengan kebutuhan perusahaan demi mencapai 

tujuan perusahaan. Bagi karyawan baru, pelatihan merupakan kegiatan 

penyampaian pengetahuan tentang perusahaan yang mendukung mereka 

untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik sesuai prosedur. Sedangkan 

bagi karyawan lama, pelatihan merupakan kegiatan untuk memperbaiki 

informasi prosedur pekerjaan yang menjadi tanggung jawab karyawan lama 

sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya bisa memberikan hasil yang 

efektif (Noe, et al., 2011). 

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Pelatihan 

Tujuan pelaksanaan pelatihan yang diadakan oleh perusahaan 

terhadap karyawan adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan terhadap 

peningkatan kinerja karyawan, sehingga perusahaan bisa mencapai tujuan 

perusahaan. Menurut Dessler (2010), pelatihan karyawan memiliki 

beberapa tujuan yaitu: 

1. Mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan bisa diselesaikan 

dengan lebih cepat dan efektif, 
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2. Mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat 

diselesaikan secara rasional, 

3. Mengembangkan sikap, menimbulkan kemauan kerjasama 

dengan rekan kerja dan dengan jajaran manajemen. 

Selain tujuan, program pelatihan memiliki manfaat tersendiri dalam 

implementasinya, beberapa manfaat tersebut adalah (Simamora, 2004): 

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas, 

2. Mengurangi waktu pembelajaran yang diperlukan karyawan 

untuk mencapai standar kerja yang bisa diterima, 

3. Membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih 

menguntungkan, 

4. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, 

5. Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja, 

6. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan 

pribadi. 

Berdasarkan tujuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama 

perusahaan melaksanakan pelatihan terhadap karyawannya dikarenakan 

perusahaan menginginkan karyawannya memiliki perubahan kinerja ke 

arah yang lebih baik dan lebih handal, sehingga memenuhi kriteria 

perusahaan dalam bidang SDM yang berkualitas dan bisa mencapai tujuan 

perusahaan. 

Sedangkan manfaat dari dilaksanakannya pelatihan terhadap 

karyawan berpengaruh besar terhadap pengembangan perusahaan itu 
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sendiri dan juga peningkatan kualitas khususnya terhadap karyawan. 

Perusahaan yang mempunyai orientasi jangka panjang, sangat memerlukan 

bentuk pelatihan karyawan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan 

terprogram sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi yang ada di 

perusahaan. Perusahaan berharap dengan diadakannya pelatihan bisa 

meningkatkan efisiensi usaha, sedangkan bagi karyawan menjadikan 

sumber daya memiliki peningkatan ketrampilan, inovasi, keahlian dalam 

bidangnya dan kinerja yang tinggi. 

2.2.3 Jenis-jenis Pelatihan 

Ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang jenis-jenis 

pelatihan. Yang pertama yaitu menurut Simamora (2006, p. 278) ada lima 

jenis pelatihan yang bisa dilakukan: 

1. Pelatihan Keahlian 

Merupakan pelatihan yang dilaksanakan dalam organisasi. Program 

pelatihan ini relatif sederhana karena kebutuhan atau kekurangan 

diidentifikasikan melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian 

efektifitas pelatihan juga didasarkan pada sasaran yang diidentifikasi 

dalam tahap penilaian. 

2. Pelatihan Ulang 

Merupakan subset pelatihan keahlian. Pelatihan ulang bertujuan 

memberi karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk 

menghadapi tanggung jawab kerja yang bisa berubah-ubah. 
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3. Pelatihan Lintas Fungsional 

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan karyawan pelatihan dalam 

melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dari pekerjaan 

yang ditugaskan. 

4. Pelatihan Tim 

Merupakan jenis pelatihan kerjasama yang terdiri dari sekelompok 

individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam 

sebuah tim kerja. 

5. Pelatihan Kreatifitas 

Pelatihan ini berlandaskan pada asumsi bahwa kreatifitas bisa 

dipelajari. Tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan semua 

gagasan sebebas mungkin yang berdasarkan pada penilaian rasional, 

biaya dan kelayakan. 

Jenis-jenis pelatihan menurut Kaswan (2011, p. 213) dibagi menjadi 

lima jenis pelatihan yang berbeda. Pelatihan-pelatihan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Induction Training (pelatihan induksi) 

Merupakan pelatihan yang bertujuan untuk mengenalkan organisasi 

kepada karyawan yang baru diangkat. Pelaksanaan pelatihan ini singkat 

dan informatif, diberikan setelah karyawan bergabung dengan 

organisasi. 

2. Job Training (pelatihan pekerjaan) 

Pelatihan ini berkaitan dengan pekerjaan khusus dan tujuannya adalah 

memberi informasi dan petunjuk yang sesuai dengan karyawan sehingga 
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memungkinkan mereka melaksanakan pekerjaan secara sistematis, 

tepat, efisien, dan akhirnya memiliki kepercayaan diri dalam 

mengerjakan setiap pekerjaan. 

3. Training for Promotion (pelatihan untuk promosi) 

Merupakan pelatihan yang diberikan setelah promosi tetapi sebelum 

bergabung pada posisi yang lebih tinggi. Tujuannya untuk memberi 

kesempatan pada karyawan melakukan penyesuaian diri dengan tugas 

pekerjaan di tingkatan yang lebih tinggi. 

4. Refreshing Training (pelatihan penyegaran) 

Merupakan pelatihan yang memperbarui keterampilan profesional, 

informasi, dan pengalaman seseorang yang menduduki posisi eksekutif 

penting. 

5. Training for Managerial Development (pelatihan untuk pengembangan 

manajerial) 

Pelatihan ini diberikan kepada manajer agar meningkatkan efisiensinya 

dan dengan demikian memungkinkan mereka menerima posisi yang 

lebih tinggi. Pada pelatihan ini, perusahaan harus menyediakan semua 

jenis pelatihan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan. 

Setiap jenis pelatihan tersebut memiliki karakteristik masing-

masing. Ketika perusahaan menerima karyawan baru, maka induction 

training yang diterapkan pada karyawan tersebut. Ketika perusahaan akan 

mengadakan pelatihan bagi para manajer, training for managerial 

development yang akan diterapkan pada karyawan tersebut. Penerapan 

pelatihan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan capaian yang 
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diinginkan perusahaan dengan tujuan dan maksud tersendiri. Jadi, 

penerapan setiap jenis-jenis pelatihan ini dibedakan berdasarkan waktu 

kerja, posisi jabatan, dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan 

tersebut. 

2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelatihan 

Pelaksanaan pelatihan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

perusahaan terhadap karyawan yang berkualitas. Perusahaan dalam 

membuat perencanaan pelaksanaan pelatihan harus memperhatikan 

beberapa faktor agar pelaksanaan pelatihan tepat sasaran. Menurut Mondy 

(2008, p. 212) mengemukakan bahwa pelatihan dan pengembangan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut: 

1. Dukungan Manajemen Puncak 

Dukungan kepemimpinan dari atas sangat berguna agar program-

program pelatihan dan pengembangan dapat berjalan dengan baik. 

2. Komitmen Para Spesialis dan Generalis 

Keterlibatan seluruh manajer baik spesialis maupun generalis sangat 

berpengaruh pada keberhasilan proses pelatihan dan pengembangan. 

Tanggung jawab utama pelatihan dan pengembangan merupakan 

tanggung jawab manajer lini, sedangkan para profesional pelatihan dan 

pengembangan hanya memberikan keahlian teknis. 

3. Kemajuan Teknologi 

Teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pelatihan 

dan pengembangan terutama penggunaan komputer dan internet yang 
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secara dramatis mempengaruhi berjalannya fungsi-fungsi bisnis di 

dalam perusahaan. 

4. Kompleksitas Organisasi 

Struktur organisasi juga berpengaruh terhadap proses pelatihan dan 

pengembangan. Struktur organisasi yang lebih datar karena lebih sedikit 

tingkat manajerial membuat tugas-tugas individu dan tim semakin 

diperluas dan diperkaya. Akibatnya para karyawan menghabiskan lebih 

banyak waktu untuk menjalankan pekerjaan dan tugas-tugas yang lebih 

kompleks daripada yang biasa dikerjakan sebelumnya. 

5. Gaya Belajar 

Meskipun banyak hal yang belum diketahui mengenai proses belajar, 

beberapa generalisasi yang diringkas dari ilmu-ilmu keperilakuan telah 

mempengaruhi cara perusahaan-perusahaan melaksanakan pelatihan. 

6. Fungsi-fungsi Sumber Daya Manusia Lainnya 

Pelaksanaan pelatihan yang sukses dari fungsi-fungsi manajemen yang 

lainnya juga mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Sebagai 

contoh, jika upaya-upaya perekrutan dan seleksi hanya menarik 

karyawan berkualitas sedang, maka perusahaan akan membutuhkan 

program-program pelatihan dan pengembangan yang ekstensif. Paket 

kompensasi perusahaan juga bisa mempengaruhi upaya-upaya pelatihan 

dan pengembangan. Perusahaan dengan sistem pembayaran yang 

kompetitif atau program-program kesehatan dan keselamatan yang 

progresif akan lebih mudah menarik karyawan yang memiliki kinerja 
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yang tinggi, dan mempertahankan para karyawan yang hanya 

memerlukan sedikit pelatihan. 

2.2.5 Metode-metode Pelatihan 

Metode-metode pelatihan ini merupakan cara-cara yang dapat 

ditempuh untuk pelaksanaan pelatihan. Beberapa metode-metode pelatihan 

menurut Mondy (2008) adalah sebagai berikut: 

1. Arahan Instruktur 

Merupakan salah satu metode pelatihan yang efektif untuk berbagai 

jenis pelatihan dan pengembangan. Salah satu manfaat pelatihan dan 

pengembangan dengan arahan instruktur adalah instruktur bisa 

menyampaikan sejumlah besar informasi dalam waktu relatif singkat. 

2. Studi Kasus 

Metode pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada trainee 

untuk mempelajari informasi yang diberikan dalam sebuah kasus dan 

mengambil keputusan berdasarkan hal tersebut. 

3. Pemodelan Perilaku 

Metode pelatihan dan pengembangan yang memungkinkan seseorang 

untuk belajar dengan meniru atau mereplikasi perilaku orang-orang 

lainnya untuk menunjukkan kepada para manajer cara menangani 

berbagai situasi. 

4. Permainan Peran 

Metode pelatihan dan pengembangan dimana para peserta diminta untuk 

merespon permasalahan-permasalahan khusus yang mungkin muncul 

dalam pekerjaan mereka dengan meniru situasi-situasi dunia nyata. 
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5. Permainan Bisnis 

Metode pelatihan dan pengembangan yang memungkinkan peserta 

untuk mengambil peran-peran seperti presiden, controller, atau vice 

president pemasaran dari dua organisasi bayangan atau lebih dan 

bersaing satu sama lain dengan memanipulasi faktor-faktor yang dipilih 

dalam suatu situasi bisnis tertentu. 

6. In-Basket Training 

Metode pelatihan dimana para peserta diminta menyususn prioritas dan 

kemudian menangani sejumlah dokumen bisnis, pesan e-mail, memo, 

laporan, dan pesan telepon yang biasanya melewati meja seorang 

manajer. 

7. On The Job Training 

Metode pelatihan dan pengembangan informal yang memungkinkan 

seorang karyawan untuk mempelajari tugas-tugas dalam pekerjaan 

dengan mengerjakannya secara nyata. 

8. Rotasi Pekerjaan 

Metode pelatihan dan pengembangan dimana karyawan berpindah dari 

satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya untuk memperluas pengalaman 

mereka. 

9. Magang 

Metode rekrutmen yang biasanya melibatkan para mahasiswa perguruan 

tinggi yang membagi waktu mereka antara mengikuti kuliah dan bekerja 

untuk sebuah organisasi. Magang digunakan sebagai metode pelatihan 

dan pengembangan yang memungkinkan para pesertanya untuk 
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mengintegrasikan teori yang dipelajari di kelas dengan praktik-praktik 

bisnis. 

10. Pelatihan Pemula 

Metode pelatihan yang mengkombinasikan instruksi di kelas dengan on-

the-job training. 

2.3 Disiplin Kerja 

2.3.1 Pengertian Disiplin Kerja 

Disiplin secara umum berkaitan dengan pengembangan sikap yang 

layak terhadap pekerjaan yang diterima atau dilakukan. Penerapan disiplin 

kerja ini dilakukan pada saat penerimaan karyawan baru, dan juga dilakukan 

kepada karyawan lama sebagai bentuk dari evaluasi disiplin kerja agar bisa 

dipertahankan sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam perusahaan. 

Disiplin kerja yang ada di dalam perusahaan berupa kebijakan, peraturan, 

tata tertib, sanksi, dan norma yang sudah tercipta saat perusahaan tersebut 

didirikan. Adanya disiplin kerja ini bermanfaat untuk mendidik pegawai 

untuk mematuhi dan menyenangi peraturan, kebijakan, maupun prosedur 

yang sudah ada di perusahaan, sehingga bisa menghasilkan kinerja yang 

baik untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

Menurut Rivai dan Sagala (2009), 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 ketersediaan seseorang mentaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin kerja 
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pada hakekatnya adalah menumbuhkan kesadaran bagi para pekerjanya 

untuk melakukan tugas yang telah dibebankan, dimana pembentuknya tidak 

timbul dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk melalui pendidikan 

formal maupun non formal, serta motivasi yang ada pada setiap karyawan 

harus dikembangkan dengan baik (Harlie, 2010). 

Tidak adanya disiplin kerja karyawan yang baik, menyebabkan 

kesulitan bagi perusahaan untuk bisa mencapai hasil yang optimal. Disiplin 

yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap 

tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini akan mendorong semangat 

kerja dan terwujudnya tujuan bersama perusahaan dan karyawan. Oleh 

sebab itu, perusahaan selalu berusaha agar para karyawannya mempunyai 

disiplin kerja yang baik.  

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Disiplin Kerja 

Tujuan dan manfaat disiplin kerja sangat berpengaruh terhadap 

pencapaian perusahaan, baik tujuan bersama maupun individual yang ada di 

dalam perusahaan. Menurut Sutrisno (2012, p. 88), tujuan dari diadakannya 

disiplin kerja, yaitu: 

1. Disiplin dibutuhkan untuk tujuan organisasi mencapai efisiensi dengan 

mencegah dan mengoreksi tindakan-tindakan individu dalam itikad 

tidak baiknya terhadap kelompok. Lebih jauh lagi, disiplin berusaha 

untuk melindungi perilaku yang baik dengan menetapkan respon yang 

dikehendaki. 
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2. Disiplin kerja sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran segala 

aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara 

maksimal. Meskipun bukan hal yang mustahil bahwa menghindari 

kondisi-kondisi yang memerlukan disiplin itu lebih baik daripada 

program pendisiplinan yang paling memuaskan, namun disiplin itu 

sendiri menjadi penting karena manusia dan kondisinya yang tidak 

sempurna, seharusnya mempunyai tujuan yang positif. 

Menurut Sutrisno (2012, p. 88), manfaat disiplin kerja dirasakan 

oleh kedua belah pihak yang ada di perusahaan, yaitu: 

1. Bagi organisasi, adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata 

tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga diperoleh hasil yang 

optimal. 

2. Bagi karyawan, akan diperoleh suasana kerja yang menyenangkan 

sehingga akan menambah semangat kerja dalam melaksanakan setiap 

pekerjaannya. Dengan demikian, karyawan dapat melaksanakan 

tugasnya dengan penuh kesadaran serta dapat mengembangkan tenaga 

dan pikirannya semaksimal mungkin demi terwujudnya tujuan 

organisasi. 

2.3.3 Jenis-jenis Disiplin Kerja 

Penerapan disiplin kerja di dalam perusahaan digolongkan menjadi 

beberapa jenis sesuai dengan kondisi dari perusahaan. Menurut Siagian 

(2007, p. 305), jenis disiplin kerja dibagi menjadi dua, yaitu: 
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1. Pendisiplinan Preventif 

Pendisiplinan yang bersifat preventif adalah tindakan yang mendorong 

para karyawan untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan 

memenuhi standar yang telah ditetapkan. Artinya melalui kejelasan dan 

penjelasan tentang pola sikap, tindakan dan perilaku yang diinginkan 

dari setiap pegawai instansi diusahakan pencegahan jangan sampai para 

pegawai berperilaku negatif. Keberhasilan penerapan pendisiplinan 

preventif terletak pada disiplin pribadi karyawan. Akan tetapi agar 

disiplin pribadi tersebut semakin baik, paling sedikit tiga hal yang perlu 

mendapatkan perhatian yaitu karyawan didorong agar mempunyai rasa 

memiliki organisasi, karyawan perlu diberi penjelasan tentang berbagai 

ketentuan yang wajib ditaati dan standar yang harus dipenuhi, dan 

karyawan didorong menentukan sendiri cara-cara pendisiplinan diri 

dalam kerangka ketentuang-ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh 

pegawai instansi. 

2. Pendisiplinan Korektif 

Jika ada karyawan yang secara nyata melakukan pelanggaran atas 

ketentuan-ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang 

telah diterapkan, maka akan dikenakan sanksi disipliner. Berat atau 

ringannya suatu sanksi tentunya tergantung pada bobot pelanggaran 

yang telah terjadi. Artinya pengenaan sanksi diprakarsai oleh atasan 

langsung karyawan yang bersangkutan, diteruskan kepada pimpinan 

yang lebih tinggi dan keputusan akhir pengenaan sanksi tersebut diambil 

oleh pejabat pimpinan yang memang berwenang untuk itu. 
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2.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

Menurut Hasibuan (2009), yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

karyawan suatu organisasi atau perusahaan yaitu: 

1. Tujuan dan Kemampuan 

Tujuan dan kemampuan merupakan hal yang bisa mempengaruhi 

tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai jelas dan 

ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan 

karyawan. Hal ini berarti tujuan dari pekerjaan yang dibebankan kepada 

karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan yang 

bersangkutan, agar dia bekerja dengan bersungguh-sungguh dan disiplin 

dalam mengerjakannya. 

2. Teladan Pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan 

karyawan, karena pimpinan merupakan teladan dan panutan oleh 

bawahannya. Pimpinan harus memberikan contoh yang baik, adil, jujur 

dan memiliki sikap kata sesuai dengan perbuatannya. Dengan teladan 

pimpinan demikian, kedisiplinan bawahannya pun ikut baik. Jika 

teladan pimpinan dirasa kurang baik (kurang disiplin), para bawahan 

pun juga akan kurang disiplin. 

3. Balas Jasa 

Balas jasa berupa gaji dan kesejahteraan ikut mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan, karena balas jasa akan memberikan kepuasan 

dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan/pekerjaannya. Jika 
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kecintaan karyawan terhadap pekerjaannya semakin baik, maka 

kedisiplinan mereka akan semakin membaik. 

4. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena 

ego dan sifat manusia selalu merasa dirinya penting dan minta 

diperlakukan sama dengan manusia yang lainnya. Jadi, keadilan harus 

diterapkan dengan baik pada setiap perusahaan supaya kedisiplinan 

karyawan perusahaan bisa membaik. 

5. Waskat 

Waskat (pengawasan melekat) merupakan tindakan nyata dan paling 

efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Dengan 

waskat berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, 

moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti 

atasan harus selalu ada/hadir di tempat kerja agar bisa mengawasi dan 

memberikan petunjuk jika bawahannya ada yang mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

6. Sanksi Hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan 

karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan 

semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap, dan 

perilaku karyawan yang tidak disiplin bisa berkurang. 

7. Ketegasan 

Kedisiplinan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas 
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bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang berikap tidak 

disiplin sesuai dengan sanksi hukuman yang sudah ditetapkan. Dengan 

demikian, pimpinan bisa memelihara kedisiplinan karyawan di 

perusahaan. 

8. Hubungan Kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara semua karyawan ikut 

menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Terciptanya 

human relationship yang serasi akan mewujudkan lingkungan dan 

suasana kerja yang nyaman. Jadi, kedisiplinan karyawan akan tercipta 

apabila hubungan kemanusiaan dalam organisasi tersebut baik. 

2.3.5 Pendekatan Disiplin Kerja 

Menurut Mangkunegara (2013, p. 130), pendekatan disiplin kerja 

ada tiga jenis, yaitu: 

1. Pendekatan Disiplin Modern 

Pendekatan ini mempertemukan sejumlah keperluan atau kebutuhan 

baru diluar hukuman. Pendekatan ini berasumsi: 

a) Disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan bentuk 

hukuman secara fisik. 

b) Melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses 

hukum yang berlaku. 

c) Keputusan-keputusan yang semaunya terhadap kesalahan atau 

prasangka harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan 

dengan mengumpulkan semua fakta. 
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d) Melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah pihak 

terhadap kasus disiplin. 

2. Pendekatan Disiplin Tradisi 

Pendekatan ini merupakan pendekatan disiplin dengan cara memberikan 

hukuman. Pendekatan ini berasumsi: 

a) Disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan, dan tidak pernah 

ada peninjauan kembali bila telah diputuskan. 

b) Disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran, pelaksanaannya harus 

disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. 

c) Pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar 

maupun kepada karyawan yang lain. 

d) Peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman yang lebih 

keras. 

e) Pemberian hukuman kepada karyawan yang melanggar untuk kedua 

kalinya harus diberikan hukuman yang lebih berat. 

3. Pendekatan Disiplin Bertujuan 

Pendekatan disiplin bertujuan berasumsi bahwa: 

a) Disiplin kerja harus bisa diterima dan dipahami oleh semua 

karyawan. 

b) Disiplin bukanlah suatu hukuman, tetapi merupakan pembentukan 

perilaku. 

c) Disiplin ditujukan untuk perubahan perilaku yang menjadi lebih 

baik. 
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d) Disiplin pegawai bertujuan agar pegawai bertanggung jawab 

terhadap perbuatannya. 

Pendekatan disiplin berikutnya menurut Viethzal (2005, p. 445), 

dijelaskan menjadi tiga pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu: 

1. Aturan Tungku Panas (Hot Stove Rule) 

Pada tindakan ini, disipliner harus memiliki konsekuensi yang analog 

dengan menyentuh tungku panas. 

a) Membakar dengan segera. Jika tindakan disipliner akan diambil, 

tindakan itu harus dilaksanakan segera sehingga individu memahami 

alasan tindakan tersebut. Dengan berlalunya waktu, orang memiliki 

tendensi meyakinkan mereka sendiri bahwa dirinya tidak salah yang 

cenderung sebagian menghapuskan efek-efek disipliner terdahulu. 

b) Memberi peringatan. Hal ini penting untuk memberikan peringatan 

sebelumnya bahwa hukuman akan mengikuti perilaku yang tidak 

dapat diterima. Pada saat seseorang bergerak semakin dekat dengan 

tungku panas, mereka diperingatkan oleh panasnya tungku tersebut 

bahwa mereka akan terbakar jika mereka menyentuhnya dan oleh 

karena itu ada kesempatan menghindari terbakar jika mereka 

memilih demikian. 

c) Memberikan hukuman yang konsisten. Tindakan disipliner haruslah 

konsisten ketika setiap orang yang melakukan tindakan yang sama 

akan dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku. Seperti pada 

tungku panas, setiap orang yang menyentuhnya dengan tingkat 
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tekanan yang sama, dan waktu yang sama, akan terbakar pada 

tingkat yang sama juga. 

d) Membakar tanpa membeda-bedakan. Tindakan disipliner 

seharusnya tidak membeda-bedakan. Tungku panas akan membakar 

setiap orang yang menyentuhnya, tanpa memilih-milih. 

2. Tindakan Disiplin Progresif (Progressive Discipline) 

Tindakan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa terdapat 

hukuman minimal yang tepat terhadap setiap pelanggaran. Tujuan dari 

tindakan ini adalah membentuk program disiplin yang berkembang 

mulai dari hukuman yang ringan hingga yang sangat keras. Disiplin 

progresif dirancang untuk memotivasi karyawan agar mengoreksi 

kekeliruannya secara sukarela. Penggunaan tindakan ini yaitu 

serangkaian pertanyaan mengenai seberapa kerasnya pelanggaran yang 

dilakukan. Manajer akan mengajukan tentang pertanyaan ini secara 

berurutan untuk menentukan tindakan yang sesuai. 

3. Tindakan Disiplin Positif (Positive Discipline) 

Dalam banyak situasi, hukuman tidaklah memotivasi karyawan untuk 

bisa mengubah suatu perilaku. Namun, hukuman hanya mengajarkan 

kepada seseorang agar takut atau membenci alokasi hukuman yang 

dijatuhkan supervisi. Penekanan pada hukuman ini dapat mendorong 

para karyawan untuk menipu supervisi mereka daripada mengoreksi 

tindakan-tindakannya. Tindakan disipliner positif dimaksudkan untuk 

menutupi kelemahan tadi, yaitu dengan mendorong karyawan mematuhi 
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perilaku-perilaku mereka sendiri dan memiliki tanggung jawab atas 

konsekuensi-konsekuensi dari tindakan mereka. 

Pendekatan tungku panas memiliki banyak kelebihan, namun juga 

memiliki kelemahan. Jika keadaan yang mengelilingi semua situasi 

disipliner sama, tidak akan ada masalah dengan penerapan pendekatan ini. 

Meskipun demikian, situasi-situasi sering berbeda, dan banyak variabel 

yang mungkin ada dalam setiap kasus disipliner individu. 

2.4 Kinerja Karyawan 

2.4.1 Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja yang memiliki kata dasar yaitu “kerja”, yang apabila 

diartikan secara keseluruhan berdasarkan bahasa Indonesia berarti hasil 

kerja. Kinerja dalam perusahaan, merupakan penilaian berhasil atau 

tidaknya sebuah perusahaan mencapai tujuan perusahaan yang sudah 

ditetapkan sejak awal terbentuknya. Hal ini harus sangat diperhatikan oleh 

para atasan atau manajer dalam sebuah perusahaan, karena apabila tidak 

diperhatikan dengan baik makan akan terjadi krisis yang serius pada 

perusahaan. 

Kinerja pada dasarnya diartikan sebagai apa yang dilakukan atau 

tidak dilakukan oleh karyawan. Dalam kata lain, berarti sebuah pencapaian 

karyawan dari kegiatan perusahaan pada suatu periode (Mathis & Jackson, 

2009). Dalam kata lain, kinerja karyawan adalah hasil kerja serta kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan 
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tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan 

(Mangkunegara, 2007). 

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Menurut Mathis & Jackson (2006, p. 113), faktor yang 

mempengaruhi kinerja yaitu kemampuan karyawan untuk pekerjaan 

tersebut, tingkat usaha yang diberikan, dan dukungan organisasi yang 

diterima. Pihak perusahaan perlu mengevaluasi, mengembangkan, dan 

mengubah apabila diperlukan aktivitas manajemen sumber daya manusia 

yang ada diperusahaan sehingga bisa disesuaikan dan memberikan 

kontribusi pada kinerja kompetitif organisasi dan individu di tempat kerja. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu: 

1. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan. 

2. Motivasi yang diterima dapat melalui sistem penghargaan seperti 

kompensasi dan pengembangan karir yang diperoleh karyawan. 

3. Lingkungan kerja. 

4. Penempatan kerja yang diterima karyawan. 

5. Hubungan mereka dengan organisasi. 

Menurut Hasibuan (2006, p. 94), menyatakan bahwa kinerja 

merupakan gabungan tiga faktor penting, yaitu kemampuan dan minat 

seorang pekerja, penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, dan peran serta 

tingkat motivasi pekerja. Apabila kinerja setiap individu atau karyawan 

baik, maka diharapkan kinerja perusahaan akan menjadi baik juga. 
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Menurut Simamora (Mangkunegara, 2012, p. 14), menjelaskan ada 

tiga faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu: 

1. Faktor individu: kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, 

pengalaman kerja, tingkat sosial, dan demografi seseorang. 

2. Faktor psikologis: persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, dan 

kepuasan kerja. 

3. Faktor organisasi: struktur organisasi, desain pekerjaan, penempatan 

kerja, kepemimpinan, pengembangan karir karyawan, dan sistem 

penghargaan (reward system). 

Berdasarkan faktor-faktor yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan 

bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja dari seorang karyawan tidak 

sedikit. Namun dari faktor-faktor tersebut bisa digolongkan menjadi faktor 

internal antara lain: kompetensi, disiplin kerja, kepuasan kerja dan motivasi 

karyawan. Faktor eksternal antara lain: gaya kepemimpinan, lingkungan 

kerja, kompensasi, dan sistem manajemen yang terdapat di perusahaan 

tersebut. Faktor-faktor tersebutlah yang seharusnya diperhatikan oleh 

petinggi perusahaan apabila ingin meningkatkan kinerja karyawannya 

hingga optimal. 

2.4.3 Indikator Kinerja Karyawan 

Setiap perusahaan menentukan indikator kinerja yang berbeda-beda 

dalam menilai kinerja karyawannya agar bisa memenuhi standar. Menurut 

Mathis & Jackson (2006, p. 378), menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya 
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adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh karyawan. Mereka 

menyimpulkan indikator kinerja sebagai berikut: 

1. Kuantitas pekerjaan yang diberikan pimpinan kepada 

karyawan/kuantitas pekerjaan pada suatu bagian. 

2. Kualitas hasil pekerjaan, yaitu menilai baik tidaknya hasil pekerjaan 

karyawan. 

3. Ketepatan waktu, dalam menyelesaikan tugas, para karyawan bukan 

hanya dituntut untuk cepat menyelesaikan pekerjaannya namun juga 

harus tepat atau sesuai dengan harapan atasan. 

4. Kehadiran, dengan adanya kehadiran dari karyawan menunjukkan 

semangat kerja yang dimiliki oleh karyawan tersebut. 

5. Kemampuan bekerjasama yang baik dengan rekan satu bagian maupun 

dengan bagian lain. 

Sedangkan menurut Hasibuan (2012, p. 105), menyatakan bahwa 

ada beberapa indikator umum yang berkaitan dengan kinerja, yaitu: 

1. Ketepatan hasil kerja 

2. Ketelitian hasil kerja 

3. Hasil kerja yang dihasilkan 

4. Kehadiran 

5. Peraturan perusahaan 

6. Kecepatan waktu kerja 

7. Bekerjasama 

8. Komunikasi 
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9. Peran serta 

Dari kedua pendapat tersebut bisa diketahui bahwa dalam mengukur 

kinerja karyawan dari sebuah perusahaan terdapat parameter yang 

digunakan sebagai standar. Parameter pengukuran kinerja ini akan 

memudahkan perusahaan dalam memberikan penilaian kinerja kepada 

karyawannya, sehingga perusahaan tidak menilai kinerja karyawannya 

secara sembarangan. Parameter yang digunakan ditentukan berdasarkan 

jumlah, kualitas, pengetahuan, serta kepribadian karyawan. 

2.4.4 Penilaian Kinerja 

Menurut Mondy (2008, p. 257), penilaian kinerja merupakan suatu 

sistem formal untuk menilai dan mengevaluasi kinerja dari tugas karyawan, 

baik tugas individu maupun tim. Penilaian kinerja sering dianggap sebagai 

salah satu tindakan rutinitas yang tidak disukai dan negatif serta dianggap 

tidak memerlukan keahlian. Namun, sebenarnya penilaian kinerja ini sangat 

penting dan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dan karyawan di 

dalam perusahaan itu sendiri. 

Sedangkan menurut Dessler (2008, p. 322), penilaian kinerja berarti 

mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu relatif 

terhadap standar prestasi. Pelaksanaan penilaian kinerja ini akan menjadi 

bahan evaluasi bagi perusahaan atas kontribusi dari karyawan maupun 

perusahaan sendiri terhadap proses pencapaian tujuan perusahaan. 

Perusahaan menentukan standar-standar sebagai tolok ukur penilaian 

kinerja dirasa sudah memenuhi kebutuhan perusahaan atau tidak. Beberapa 
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alasan adanya penilaian kinerja dianggap penting terhadap perusahaan, 

yaitu: 

1. Penilaian kinerja memainkan peranan penting yang terintegrasi 

dalam proses manajemen kinerja perusahaan. 

2. Penilaian kinerja memungkinkan pimpinan dan karyawan 

menyususn sebuah rencana untuk mengoreksi berbagai 

kekurangan yang ditemukan dalam penilaian dan untuk 

menegaskan hal-hal yang telah dilakukan dengan benar oleh 

karyawan. 

3. Penilaian kinerja penting untuk tujuan perencanaan karir dengan 

memberikan kesempatan meninjau rencana karir karyawan dan 

memperhatikan kekuatan dan kelemahan secara spesifik. 

4. Penilaian sangat penting dalam pengambilan keputusan 

kenaikan gaji dan promosi. 

Orang yang melakukan penilaian kinerja atau penilai kinerja harus 

memiliki keahlian menilai secara objektif. Penilaian yang dilebihkan atau 

dikurangkan karena berbagai faktor dan tidak sesuai dengan standar yang 

sudah ditentukan oleh pihak perusahaan akan merugikan perusahaan, 

karyawan, dan penilai itu sendiri. Oleh sebab itu, penilai kinerja harus 

membiasakan diri dengan teknik dasar penilaian yang sudah ditentukan, 

memahami dan mengindari masalah-masalah yang bisa merusak hasil 

penilaian, dan diharapkan bisa melakukan penilaian kinerja dengan adil 

(Dessler, 2008, p. 326). 
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Menurut Mondy (2008, p. 262), ada lima pihak yang bisa melakukan 

penilaian terhadap kinerja karyawan, yaitu: 

1. Atasan Langsung, merupakan pilihan paling umum dalam 

menilai kinerja karyawan. Hal ini didukung alasan bahwa atasan 

langsung memiliki posisi yang sangat baik untuk mengamati dan 

menilai kinerja bawahannya. 

2. Bawahan, penilaian kinerja tidak hanya dilakukan oleh atasan 

kepada bawahan tetapi bisa juga sebaliknya. Bawahan akan 

memberikan penilaian terhadap atasannya sebagai bahan 

evaluasi terhadap kinerja atasannya memimpin bawahannya. 

3. Rekan atau Anggota Tim, kedekatan anggota tim dalam 

melakukan suatu pekerjaan bisa memberikan perspektif 

mengenai kinerja tertentu yang tidak bisa diamati oleh atasan 

secara langsung. Misalnya kemampuan bekerja sama karyawan 

di dalam satu tim. 

4. Penilaian Diri Sendiri, penilaian terhadap diri sendiri ini 

merupakan cara yang baik dilakukan apabila karyawan 

memahami tujuan-tujuan mereka dan kriteria yang digunakan 

untuk evaluasi. 

5. Penilaian Pelanggan, pelanggan memiliki peran penting juga 

terhadap penilaian kinerja karyawan. Hal ini dilihat dari perilaku 

pelanggan terhadap perusahaan, beberapa perusahaan 

menggunakan masukan pelanggan sebagai penilaian kinerja 

terhadap karyawan. 
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Penilai kinerja tersebut melakukan penilaian kinerja dengan 

berdasar pada beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian 

kinerja tersebut bisa digolongkan menjadi dua yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud berasal dari luar lingkup 

perusahaan yaitu dari legislasi hukum yang mewajibkan sistem-sistem 

penilaian yang ada tidak bersifat diskriminasi, kemudian dari serikat pekerja 

yang menekankan senioritas sebagai dasar kenaikan gaji dan promosi. 

Sedangkan faktor internal berasal dari dalam lingkup perusahaan yaitu 

budaya perusahaan yang bisa menjadi faktor penghambat atau faktor 

pendukung dalam penilaian kinerja (Mondy, 2008, p. 259). 

Menurut Dessler (2010), faktor yang mempengaruhi penilaian 

kinerja meliputi indikator sebagai berikut: 

1. Kualitas kerja, yaitu akuransi, ketelitian, dan bisa diterima atas 

pekerjaan yang dilakukan. 

2. Produktivitas, yaitu kuantitas dan efisiensi kerja yang dihasilkan 

dalam periode waktu tertentu. 

3. Pengetahuan pekerjaan, yaitu keterampilan dan informasi 

praktis/teknis yang digunakan pada pekerjaan. 

4. Bisa diandalkan, sejauh mana seorang karyawan bisa diandalkan 

atas penyelesaian dan tindak lanjut tugas. 

5. Kehadiran, sejauh mana karyawan tersebut tepat waktu, mengamati 

periode istirahat/makan yang ditentukan dan catatan kehadiran 

secara keseluruhan. 
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6. Kemandirian, yaitu sejauh mana pekerjaan yang dilakukan dengan 

atau tanpa pengawasan yang ketat bisa diselesaikan dengan baik. 

2.5 Kerangka Pikir 

Menurut Mahatir (Hamid, 2014), fokus utama yang harus 

dikembangkan terlebih dahulu dan mendasar adalah meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Agar setiap pelaksanaan kegiatan yang ada di dalam 

perusahaan bisa dilaksanakan dan diselesaikan sesuai prosedur dan 

memberikan hasil terbaik. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia harus dilakukan oleh pihak perusahaan melalui manajemen SDM 

yaitu berupa pelatihan serta disiplin kerja. 

Menurut Dessler (2014), pelatihan diartikan sebagai upaya yang 

direncanakan untuk memberikan karyawan baru maupun karyawan lama 

keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaannya.  

Keterampilan yang diberikan ini melibatkan perolehan keahlian, konsep, 

peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja (Simamora, 2006). 

Pemberian program pelatihan yang efektif bisa memperbaiki sikap 

kerja karyawan menjadi lebih terampil, ahli serta bisa melaksanakan 

tanggung jawabnya dengan baik seperti yang diharapkan perusahaan, dan 

menjadi kesempatan untuk meningkatkan kinerja karyawan semakin besar. 

Penyesuaian diri dari tiap individu terhadap segala sesuatu yang 

ditetapkan kepadanya baik secara paksa maupun tidak, akan menciptakan 

suatu masyarakat yang lebih tertib dan bebas dari kekacauan sehingga bisa 

lebih teratur sesuai dengan sistem. Demikian juga kehidupan dalam suatu 
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perusahaan akan sangat membutuhkan ketaatan dari setiap anggota-

anggotanya pada peraturan dalam ketentuan yang berlaku pada perusahaan 

tersebut. Dengan kata lain, disiplin kerja pada karyawan sangat dibutuhkan 

untuk bisa menyatukan seluruh karyawan yang memiliki latar belakang 

yang berbeda-beda, karena apa yang menjadi tujuan perusahaan akan sulit 

untuk dicapai apabila tidak ada disiplin kerja (Sutrisno, 2009, p. 85). 

Dari uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa pelatihan dan 

disiplin kerja akan mempengaruhi kinerja karyawan suatu perusahaan. 

Berdasarkan teori pendukung tersebut, maka kerangka pikir pada penelitian 

ini dapat digambarkan dalam Gambar 2.1, sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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Sumber: Pustaka Penulis, 2018 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau pendapat yang 

kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum 

meyakinkan, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori 

yang relevan sedangkan kebenaran pendapat tersebut perlu diuji atau 

dibuktikan. Berdasarkan pada kerangka pikir tersebut dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh positif dan signifikan antara Pelatihan (X1) terhadap 

Kinerja Karyawan (Y). 

2. Ada pengaruh positif dan signifikan antara Disiplin Kerja (X2) terhadap 

Kinerja Karyawan (Y). 

3. Secara simultan ada pengaruh positif antara Pelatihan (X1) dan Disiplin 

Kerja (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 
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Sumber: Pustaka Penulis, 2018 


