
10 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya yang digunakan peneliti adalah sebagai dasar dalam 

penyusunan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu, sekaligus sebagai perbandingan yang dapat 

mendukung kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis. Dalam penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang menunjukkan 

beberapa perbedaan diantaranya adalah : 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Dian Yudinigsih, Fridayana 

Yudiaatmaja, Ni Nyoman Yulianthini (2016), dengan judul “Pengaruh 

Lingkungan Keja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pertanian 

Dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Buleleng” Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini dengan mengunakan Path Analysis. Jenis penelitian ini 

adalah kuantitatif, Berdasarkan hasil penelitian ini variabel bebas lingkungan 

kerja dan disiplin kerja berpengaruh secara parsial terhapat varabel terikat kinerja 

pegawai. Ada pengaruh positif dari lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Azwar (2015), dengan judul 

“Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Hotel Grand Inna 

Muara Padang” Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

mengunakan regresi linier sederhana. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

metode assosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 98 orang yang 
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diambil mengunakan teknik pengambilan simple randon sampling. Berdasarkan 

hasil penelitian Disiplin Kerja Karyawan berada pada kategori sangat baik 

87,75% Kinerja Karyawan berada pada kategori baik (68,36%). Hasil penelitihan 

terdapat pengaruh yang positif dan siknifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan di Hotel Grand Inna Muara padang yaitu sebesar 6,8%. Maka hipotesis 

yang diterima adalah Ha. 

Penelitian yang dilakukan oleh Riza Rezita (2014) dengan judul 

“Pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai pada badan 

perpustakaan dan arsip daerah istimewa yogyakarta (BPAD DIY)” Alat analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengunakan Regresi Linier 

Berganda. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pendidikan dan pelatihan mempunyai pengaruh yang positif dan siknifikan 

terhdap kinerja pegawai dan pengaruhnya berada pada kategori sedang yang 

ditunjukan dengan persamaan regresi Y= 0,870X + 13,584 dengan koefisien 

regresi (rxy) sebesar 0,745, koefisien determinasi (r xy) sebesar 0,555 dan di 

peroleh t hitung sebesar 6,788 lebi besar dari t tabel (6,788 > 2,026). Berdasarkan 

koefisien determinasi (r xy) 0,555 artinya 55,5% kinerja pegawai dipengaruhi oleh 

pendidikan dan pelatihan pegawai sementara sisanya 44,5% di pengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suardi Yakub, Anto Tulim, Suharsil (2014) 

dengan judul “ Pengaruh Disiplin Kerja, Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap 

Kinerja Pegawai Pada PT Kertas Kraft Aceh (Persero). Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan mengunakan Regresi Linier Berganda. 
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Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel bebas (disiplin kerja, pendidikan dan pelatihan) secara serempak 

berpengaruh positif dan siknifikan terhadap variabel terikat (kinerja pegawai) 

dilihat dari hasil R Square adalah 0,711 yang artinya bahwa kemampuan variabel 

disiplin kerja (X1) pendidikan dan pelatihan (X2) dapat menjelaskan variabel 

kinerja pegawai (Y) adalah sebesar 71,1% dan sisinya 28,9% dijelaskan oleh 

variabel independen yang tidak diteliti. 

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

 

No Item 
Peneliti 

Persamaan Perbedaan 
Terdahulu Sekarang 

1. Judul Ni Made Dian 

Yudinigsih 

Fridayana 

Yudiaatmaja, Ni 

Nyoman 

Yulianthini (2016) 

Pengaruh 

Lingkungan Kerja 

dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Dinas 

Pertanian Dan 

Peternakan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Buleleng 

 

Muhammad Zainal 

Abidin  (2017) 

Pengaruh Disiplin 

Kerja, Lingkungan 

kerja Serta 

Pendidikan dan 

Pelatihan Terhadap 

Kinerja Karyawan 

PT Varia Usaha 
  

Variabel 

Bebas 

a.Lingkungan kerja 

b.Disiplin Kerja 

a.Disiplin Kerja 

b.Lingkungan Kerja 

c.Pendidikan dan 

Pelatihan 

a.Lingkungan  

kerja 

b.Disiplin 

Kerja 

a.Pendidikan 

dan Pelatihan 

Variabel 

Terikat 
Kinerja Kinerja Kinerja  

Teknik 

Analisis 
Path Analysis 

Regresi Linier 

Berganda   
Path Analysis 

2. Judul Hendri Azwar 

(2015) 

Pengaruh Disiplin 

Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Di Hotel Grand 

Inna Muara Padang 

Muhammad Zainal 

Abidin  (2017) 

Pengaruh Disiplin 

Kerja, Lingkungan 

kerja Serta 

Pendidikan dan 

Pelatihan Terhadap 
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 Kinerja Karyawan 

PT Varia Usaha 

 

Variabel 

Bebas 
a. Disiplin Kerja 

a. Disiplin Kerja 

b. Lingkungan Kerja 

c. Pendidikan dan 

Pelatihan  

Disiplin Kerja 

a. Lingkungan  

Kerja 

b.Pendidikan 

dan Pelatihan 

Variabel 

Terikat 
Kinerja Kinerja Kinerja  

Teknik 

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

Regresi Linier 

Berganda  

Regresi Linier 

Berganda 
 

3. Judul Riza Rezita (2014)  

Pengaruh 

Pendidikan Dan 

Pelatihan Terhadap 

Kinerja Pegawai 

Pada Badan 

Perpustakaan Dan 

Arsip Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta (BPAD 

DIY) 

 

Muhammad Zainal 

Abidin  (2017) 

 

Pengaruh Disiplin 

Kerja, Lingkungan 

kerja Serta 

Pendidikan dan 

Pelatihan Terhadap 

Kinerja Karyawan 

PT Varia Usaha 

  

Variabel 

Bebas 

 

a. Pendidikan dan 

Pelatihan 

a. Disiplin Kerja 

b. Lingkungan Kerja 

c. Pendidikan dan 

Pelatihan 

   Pendidikan   

dan 

Pelatihan 

a.Disiplin 

Kerja 

b.Lingkungan 

Kerja 

 

Variabel 

Terikat 
Kinerja Kinerja Kinerja  

Teknik 

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

Regresi Linier 

Berganda 

Regresi Linier 

Berganda 
 

4. 

Judul 

Suardi Yakup, Anto 

Tulim, Suharsil 

(2014) 

Pengaruh Disiplin 

Kerja, Pendidikan 

Dan Pelatihan 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada PT 

Kertas Kraft Aceh 

(Persero) 

 

Muhammad Zainal 

Abidin  (2017) 

Pengaruh Disiplin 

Kerja, Lingkungan 

kerja Serta 

Pendidikan dan 

Pelatihan Terhadap 

Kinerja Karyawan 

PT Varia Usaha 

  

Variabel 

Bebas 

a. Disiplin Kerja 

b.Pendidikan dan 

Pelatihan 

a.Disiplin Kerja 

b.Lingkungan 

Kerja 

c.Pendidikan dan 

Pelatihan 

a. Disiplin 

Kerja 

b.Pendidikan 

dan 

Pelatihan 

a.Lingkungan   

Kerja 

Variabel 

Terikat 
Kinerja Kinerja Kinerja  

Teknik 

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

Regresi Linier 

Berganda 

Regresi Linier 

Berganda 
 

 

Sumber Data: Diolah Sendiri 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1.  Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap 

pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, 

dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Mangkunegara (2013;2). Sedangkan menurut (Rivai dan Sagala, 2013;1). 

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang manajemen 

umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengendalian. 

Sutrisno (2014;6) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia 

merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta 

penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan baik secara individu 

maupun organisasi. Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu penerapan 

manajemen berdasarkan fungsi manajerial dan operasional dalam rangka 

mencapai tujuan secara individu maupun organisasi. 

 

2.2.1.2.  Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Rivai dan Sagala (2013;13) menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen sumber 

daya manusia adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi Manajerial 

a. Perencanaan (planning) 
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b. Pengorganisasian (organizing) 

c. Pengarahan (directing) 

d. Pengendalian (controlling) 

2. Fungsi Operasional 

a. Pengadaan tenaga kerja 

b. Pengembangan 

c. Kompensasi 

d. Pengintegrasian 

e. Pemeliharaan 

f. Pemutusan hubungan kerja 

 

2.2.1.3.  Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Irianto dalam Sutrisno (2014;7) menjelaskan bahwa tujuan manajemen 

sumber daya manusia meliputi : 

1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya 

manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang 

bermotivasi dan berkinerja yang tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap 

mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. 

2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber 

daya manusia yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. 

3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, 

khususnya yang berkaitan dengan implikasi sumber daya manusia. 

4. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai 

tujuannnya. 



16 
 

 
 

5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja 

untuk menyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam 

mencapai tujuannya. 

6. Menyediakan media komunikasi antar pekerja dan manajemen organisasi. 

7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam 

manajemen sumber daya manusia. 

 

2.2.2. Disiplin Kerja 

2.2.1.1.  Pengertian Disiplin Kerja 

Sutrisno (2014;86) disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk 

mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Keith 

Davis dalam Mangkunegara (2013;129) disiplin kerja dapat diartikan sebagai 

pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi.  

Menurut Hasibuan (2011;193) mendefinisikan disiplin adalah kesadaran dan 

kerelaan seseorang dalam menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma 

sosial yang berlaku. Sedangkan menurut Rivai dan Sagala (2013;825) disiplin 

kerja adalah suatu alat yang di pergunakan para manajer untuk berkomunikasi 

dengan karyawan agar mereka bersedia mengubah suatu prilaku serta sebagai 

suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang dalam 

memenuhi segala peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.  

 Dari beberapa pengertian disiplin kerja yang dikemukakan oleh beberapa 

ahli diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah sikap kesadaran, kerelaan dan 

kesangupan seseorang dalam mematuhi dan mentaati peraturan dan norma-norma 

sosial yang berlaku di lingkungan sekitar.  
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2.2.1.2.  Faktor-Faktor Disiplin 

Menurut Singodimedjo dalam Sutrisno (2014;89) faktor yang mempengaruhi 

disiplin pegawai adalah : 

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi 

Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya disiplin. Pegawai 

akan mematuhi peraturan yang berlaku, jika ia merasa mendapat jaminan balas 

jasa yang setimpal dengan apa yang telah dikontribusikan bagi perusahaan. 

2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. 

Keteladanan pimpinan sangat penting sekali, karna dalam lingkungan 

organisasi atau instansi, semua pegawai akan selalu memperhatikan 

bagaimana pimpinan menegakkan disiplin dirinya dan bagaimana ia dapat 

mengendalikan dirinya baik melalui ucapan, tindakan, dan sikap yang dapat 

merugikan aturan disiplin yang sudah ditetapkan. 

3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. 

Pembinaan disiplin tidak akan terlaksana dalam suatu instansi atau organisasi, 

jika tidak ada aturan tertulis yang pasti untuk dijadikan pegangan bersama. 

4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. 

Apabila ada seseorang pegawai yang melanggar disiplin, maka perlu ada 

keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan atas hukuman yang pantas 

sesuaidengan pelanggaran yanng dilakukan. 

5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan 

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau  instansi perlu 

adanya pengawasan dari seorang pemimpin, dimana pemimpin tersebut 
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diharap dapat pengarahkan para pegawai agar dapat melaksanakan pekerjaan 

secara tepat dan sesuai dengan apa yang telah di tetapkan. 

6. Ada tidaknya perhatian kepada karyawan. 

Karyawan adalah manusia yang mempunyai perbedaan karakter antara yang 

satu dengan yang lain. 

7. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin 

 

2.2.1.3.  Macam-macam disiplin kerja 

Menurut Mangkunegara (2013;129) ada 2 bentuk disiplin kerja, yaitu disiplin 

proventif dan disiplin korektif. 

1. Disiplin proventif  

Merupakan suatu upaya untuk mengerakan pegawai untuk mengikuti dan 

mengetahui pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh 

perusahaan. 

2. Disiplin korektif  

Merupakan suatu upayah untuk menggerakan pegawai dalam menyatukan 

suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai 

dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. 

 

2.2.3. Lingkungan Kerja 

2.2.3.1.  Pengertian Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, 

lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta 

pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok 
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(Sedarmayati, 2009;21) .  sedangkan Menurut Afandi (2016;53) lingkungan kerja 

adalah segala sesuatu yang ada disekitar karyawan dan dapat mempengaruhi 

dalam menjalankan tugas yang diembankan kepadanya.  

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja 

adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerjaan dan yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas tugas yang dibebankan. 

 

2.2.3.2. Faktor-Faktor Lingkungan Kerja 

Menurut Afandi (2016;53) untuk mencapai lingkungan kerja yang baik ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan : 

1. Bangunan tempat kerja 

2. Ruang kerja yang lapang 

3. Ventilasi udara yang baik 

4. Tersedianya tempat ibadah 

5. Tersedianya sarana angkutan karyawan 

 

2.2.4. Pendidikan Dan Pelatihan 

2.2.4.1.  Pengertian Pendidikan Dan Pelatihan 

Husnan dalam Sutrisno (2014;62) mendefinisikan pendidikan adalah suatu 

kegiatan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan 

terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan. 

Menurut Sutrisno (2014;63) pendidikan adalah usaha untuk menyiapkan peserta 

didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di 

masa yang akan datang. Sedangkan menurut As’ad dalam Sutrisno (2014;66) 
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menjelaskan pelatihan adalah menyangkut usaha-usaha yang berencana yang 

diselenggarakan agar dicapai penguasaan akan keterampilan, pengetahuan, dan 

sikap-sikap yang relevan terhadap pekerjaan.  

Pelatihan didefinisikan oleh Ivancevich dalam Sutrisno (2014;67) sebagai 

usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang atau 

dalam pekerjaan lain yang akan dijabarkannya. Pelatihan merupakan bagian dari 

pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan 

ketrampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif 

singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktik dari pada teori (Rivai 

dan Sagala, 2013;211) 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan dan pelatihan karyawan merupakan suatu proses pembelajaran untuk 

meningkatkan kompetensi karyawan agar lebi tampil dan kompeten dalam 

pekerjaannya untuk dapat mewujutkan tercapai tujuan perusahaan dengan 

maksimal. 

 

2.2.4.2. Metode Pendidikan dan Pelatihan 

Ada beberapa macam metode pendidikan dan pelatihan yang dipergunakan dalam 

meningkatkan kualitas karyawan, baik pengetahuan (knowledge), keterampilan 

(skill) maupun sikapnya (attitude). Metode pendidikan dan pelatihan akan disusun 

sesuai dengan tujuan dan program pendidikan dan pelatihan. 

Metode pendidikan menurut Andrew F. Sikula dalam Hasibuan (2012;80) adalah 

sebagai berikut : 
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1. Training methods 

Digunakan sebagai metode pendidikan (development), karena manajer adalah 

juga karyawan. Latihan dalam kelas seperti rapat, studi kasus, ceramah, dan 

role playing. 

2. Under study 

Teknik pengembangan yang dilakukan dengan praktek langsung bagi 

seseorang yang dipersiapkan untuk menggantikan jabatan atasannya. Disisni 

calon disiapkn untuk mengisi jabatan tempat ia berlatih apabila pimpinannya 

berhenti. 

3. Job Rotation and Planned Progression 

Teknik pengembangan yang dilakukan dengan cara memindahkan peserta dari 

suatu jabatan kejabatan lainnya secara periodic untuk menambah keahlian dan 

kecakapannya pada setiap jabatan. 

4. Coaching and Counseling 

Suatu metode pendidikan dengan cara atasan mengajarkan keahlihan dan 

ketrampilan kerja kepada bawahannya. 

5. Junior Board of Executive or Multipe Management 

Suatu komite panasehaat tetap yang terdiri dari calon-calon manajer yang ikut 

memikirkan atau memecahkan masalah-masalah perusahaan untuk kemdian 

direkomendasikan kepada manajer lini. 

6. Commitee Assgnment 

Komite yang dibentuk untuk menyelidiki, mempertimbangkan, menganalisis, 

dan melaporkan suatu masalah kepada pimpinan. 
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7. Bussines Games  

Pengembangan yang dilakukan dengan diadu untuk bersaing memecahkan 

masalah tertentu. 

8. Senistifity Training 

Mengeti tentang dirinya sendiri, menciptakan pengertian yang lebih mendalam 

diantara para karyawan, da mengembangkan keahlian setipa karyawan yang 

spesifik. 

9. Other Development Methods 

Untuk tujuan pendidikan terhadap manajer, harus dapat meningkatkan 

keahlihan, keterampilan kecakapan dan kualitas agar karyawan dapat 

menyelesaikan pekerjaannya lebih efektif dan mencapai prestasi kerja optimal. 

Metode pelatihan menurut Andrew E. Sikula dalam Mangkunegara 

(2013;53) adalah sebagai berikut : 

1. On the job 

Para peserta latihan bekerja ditempat untuk  belajar atau meniru suatu 

pekerjaan dibawah bimbingkan seorang pengawas. Metode latihan ini 

dibedakan dalam dua cara yaitu cara formal dan informal. Dalam cara 

informal pelatih menyuruh peserta latihan untuk memperhatikan orang lain 

yang sedang melakukan pekerjaan, kemudian diperintahkan untuk 

mempraktikannya. Sedangkan, dalam cara formal, supervisior menunjuk 

seseorang karyawan senior untuk memperhatikan pekerjaan tersebut, 

selanjutnya para peserta latihan melakukan pekerjaan sesuai dengan cara-cara 

yang dilakukan karyawan senior. 
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2. Vestibule 

Metode latihan yang dilakukan didalam kelas atau bengkel suatu perusahaan 

industri untuk memperkenalkan suatu kepada karyawan baru dan melatih 

mereka mengerjakan pekerjaan tersebut. Melalui percobaan, di buat suatu dari 

bahan, alat-alat dan kondisi yang akan mereka temui dalam situasi kerja yang 

sebenarnya. 

3. Demonstration and example 

Metode latihan ini dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan cara 

mengerjakan sesuatu pekerjaan. Metode ini sangat efektif karena peserta 

melihat sendiri teknik pengerjaannya beserta penjelasannya, bahkan jika perlu 

mempraktikannya. 

4. Simulation 

Merupakan pekerjaan yang ditampilkan semirip mungkin dengan situasu yang 

sebenarnya, tetapi hanya merupakan tiruan saja. Simulasi merupakan teknik 

untuk mencontoh semirip mungkin terhadap konsep sebenarnya dari pekerjaan 

yang akan dijumpai peserta kelak. 

5. Apprenticeship 

Merupakan suatu cara untuk mengembangkan keahlihan pertukaran, sehingga 

para karyawan yang bersangkutan dapat mempelajari segala aspek dari 

pekerjaanya. 
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6. Classroom Methods 

Metode pertemuan dalam kelas meliputi tecture (pengajaran), conference 

(rapat), programmed isntruction, metode studi kasus, role playing, metode 

diskusi dan metode seminar. 

7. Lecture (ceramah atau kuliah) 

Metode ini diberikan kepada peserta dalam jumlah banyak di suatu kelas. 

Pelatih mengajarkan teori-teori yang diperlukan, sedang yang dilatih mencatat  

serta mempresentasikannya. Metode ini merupakan suatu metode tradisional, 

karena hanya pelatih yang berperan aktif sedangkan peserta bersikap pasif, 

cenderung dengan komunikasi sederhana saja. 

8. Conference (rapat) 

Konferensi merupakan suatu pertemuan moral formal di mana terjadi diskusi 

atau konsultasi tentang suatu yang penting.Konferensi menekan adanya 

diskusi kelompok kecil,materi pelajaran yang terorganisasi,dan melibatkan 

perseta aktif. Metode konferensi,proses belajar bedasarkan partisipasi lisan 

dan interaksi antar perserta (anggota perserta). Peserta dianjurkan untuk 

memberikan gagasan-gagasan dan kemudian didiskusikan, dievaluasi dan 

mungkin pula dapat di ubah oleh pendapat dan pandangan-pandangan dari 

peserta lainnya. Pada konferensi, jumlah peserta sekitar 15 sampai 20 orang. 

Metode ini sangat berguna untuk pengembangan terhadap pengertian-

pengertian dan pembentukan sikap-sikap baru. Adapun kelemahan metode 

konferensi adalah terbatasnya peserta pada kelompok kecil, sehingga relatif 

menjadi lebih besar.  
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9. Programmed Instruction  

Metote bimbingan berencana terdiri serangkaian langkah yang berfungsi 

sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau sekelompok 

pelaksanaan pekejaan. Metode bimbingan berencana meliputi langkah-langkah 

yang telah diatur terlebih dahuli mengenai prosedur yang berhubungan dengan 

pengusaha keterampilan khusus atau pengetahuan umum. Bimbingan 

berencana dapat dengan menggunakan buku, pedoman (manual), mesin 

petunjuk pengajar (Teaching-machine) 

 

2.2.4.3. Manfaat Pendidikan dan Pelatihan 

Menurut Rivai dan Sagala (2013;217) manfaat pendidikan dan pelatihan antara 

lain : 

1. Pendidikan dan latihan meningkatkan stabilitas pegawai. 

2. Pendidikan dan latihan dapat memperbaiki cara kerja pegawai sehingga cara 

kerja mereka tidak bersifat statis, melainkan selalu disesuaikan dengan 

perkembangan organisasi dan volume kerja. 

3. Dengan pendidikan dan latihan, pegawai mampu bekerja lebih efisien. 

4. Dengan pendidikan dan latihan, pegawai mampu melaksanakan tugas dengan 

lebih baik. 

5. Dengan pendidikan dan latihan berarti pegawai diberi kesempatan 

mengembangkan diri. 

6. Pendidikan dan latihan meningkatkan semangan kerja pegawai dan 

produktivitas organisasi. 
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2.2.4.4.  Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan 

Penilaian atau evaluasi Pendidikan dan Pelatihan sangat penting untuk 

mengetahui keberhasilan penyelengaraan pendidikan dan pelatihan.  

Menurut Rivai dan Sagala (2013;233) Kriteria yang evektif digunakan 

untuk mengevaluasi kegiatan pelatihan adalah yang berfokus pada outcome-nya 

(hasil ahir). Para pengelola dan istruktur perlu memperhatikan hal berikut ini: 

1. Reaksi dari para peserta pelatihan terhadap proses dan isi kegiatan pelatihan. 

2. Pengetahuan atau proses belajar yang diperoleh melaluai pengalaman 

pelatihan. 

3. Perubahan prilaku yang disebabkan karena kegiatan pelatihan. 

4. Hasil atau perbaikan yang dapat diukur baik secara individu maupun 

organisasi, seperti makin rendahnya turnover (hasil ahir), makin sedikit 

kecelakaan, makin kecilnya ketidakhadiran, makin menurunnya kesalahan 

kerja, makin efisiennya penggunaan waktu dan biaya, serta makin 

produktifnya karyawan, dan lain-lain. 

 

2.2.5. Kinerja 

2.2.5.1.  Pengertian Kinerja 

Kinerja bisa mempengaruhi berlangsungnya kegiatan suatu organisasi perusahaan, 

semakin baik kinerja yang ditunjukan oleh para pegawai akan sangat membantu 

dalam perkembangan organisasi atau perusahaan tersebut. Kinerja karyawan 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapi 

tujuan.  Berikut adalah pengertian-pengertian kinerja menurut para ahli yaitu: 
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Sutrisno (2014;151)  bahwa kinerja adalah sebagai hasil kerja yang telah 

dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. 

Menurut Mangkunegara (2013;67) mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi 

kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan 

(Rivai dan Sagala, 2013;548). 

 

2.2.5.2.  Faktor-Faktor Kinerja 

Mangkunegara (2013;67) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) 

dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, pegawai yang memiliki 

IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk 

jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia 

akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, 

pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya 

(the right man in the right place, the right man on the right job). 

2. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi 

situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan diri 

pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). 



28 
 

 
 

2.2.5.3.  Tujuan dan Sasaran Kinerja 

Tujuan Evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja 

organisasi melalui peningkatan kinerja SDM organisasi, dalam penilaian kinerja 

tidak hanya semata-mata menilai hasil fisik tetapi pelaksanaan pekerjan secara 

keseluruhan yang menyangkut berbagai bidang seperti kemampuan, kerajinan, 

disiplin, hubungan kerja atau hal–hal khusus sesuai dengan bidang dan tugasnya 

semua layak untuk dinilai. Tujuan penilaian kinerja karyawan menurut Rivai dan 

Sagala (2013;552), Pada dasarnya meliputi : 

1. Untuk mengetahuai tingkat prestasi karyawan selama ini. 

2. Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji 

berkala, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa dan insentif uang. 

3. Mendorong pertanggungjawaban dari karyawan. 

4. Untuk pembeda antar karyawan yang satu dengan yang lainnya. 

5. Pengembangan SDM yang masih dapat dibedakan lagi ke dalam  Penugasan 

kembali, seperti diadakannya mutasiatau transfer, rotasi  pekerjaan, promosi, 

kenaikan jabatan, teaining atau pelatihan. 

6. Meningkatkan motivasi kerja. 

7. Meningkatkan etos kerja. 

8. Memperkuat hubungan antara karyawan dengan supervisor melalui diskusi 

tentang kemajuan kerja mereka. 

9. Sebagai alat untuk memperoleh umpan balik dari karyawan untuk 

memperbaiki desain pekerjaan, lingkungan kerja, dan rencana karier 

selanjutnya. 
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10. Riset seleksi sebagai kriteria keberhasilan/efektifitas. 

11. Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan SDM, karier dan 

keputusan perencanaan seleksi. 

12. Membantu menempatkan karyawan dengan pekerjaan yang sesuai untuk 

mencapai hasil yang baiksecara menyeluru. 

13. Sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan gaji-upah-insentif-kompensasi dan berbagai macam imbalan lainnya. 

14. Sebagai penyaluran keluhan yang berkaitan dengan masalah pekerjaan. 

15. Sebagai alat untuk menjaga tingkat kinerja. 

16. Sebagai alat untuk membantu dan mendorong karyawan untuk mengambil 

inisiatif dalam rangka memperbaiki kinerja. 

17. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan SDM, seperti seleksi, rekrutmen, 

pelatihan dan analisis pekerjaan sebagai komponen yang saling 

ketergantungan di antara fungsi-fungsi SDM. 

18. Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan agar kinerja 

menjadi baik. 

19. Mengembangkan dan menetapkan kompensansi pekerjaan. 

20. Pemutusan hubungan kerja, pemberian sangsi ataupun hadiah. 

 

2.2.5.4. Metode Penilaian Kinerja 

Metode penilaian kinerja karyawan bisa dibedakan menjadi metode penilaian 

yang berorientasi masa lalu dan masa depan. Mengevaluasi kinerja dimasa lalu, 

karyawan dapat memperoleh umpan balik dari usaha-usaha mereka. Umpan balik 
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ini selanjutnya akan mengarah kepada perbaikan prestasi. Menurut Rivai dan 

Sagala (2013;563), Teknik-teknik penilaian kinerja meliputi : 

1. Skala peringkat (Rating Scale). 

2. Daftar pertanyaan (Checklis). 

3. Metode dengan pilihan terarah (Forced Choice Methode). 

4. Metode peristiwa kritis (Critical Incident Methode). 

5. Metode catatan prestasi. 

6. Skala peringkat yang dikaitkan dengan tingkah laku (Behaviorally Anchored  

Ratting Scale = BARS). 

7. Metode peninjauan lapangan (Field Review Methode). 

8. Tes dan observasi prestasi kerja (Performance Test and Observation). 

9. Pendekatan evaluasi komparatif (Comparative Evaluation Approach). 

Metode penilaian berorientasi masa depan, menggunakan asumsi bahwa 

karyawan tidak lagi sebagai objek penelitian yang tunduk dan tergantung kepada 

penyelia, tetapi karyawan dilibatkan dalam proses penilaian. Menurut Rivai dan 

Sagala (2013;573), Adapun teknik-teknik yang digunakan yaitu : 

1. Penilaian diri sendiri (Self Appraisal). 

2. Manajemen berdasarkan sasaran (Management By Objective). 

3. Penilaian secara psikologis. 

4. Pusat penilaian (Assesment Center). 

 

2.2.6. Hubungan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Rivai dan Sagala (2013;825) disiplin kerja adalah suatu alat yang di 

pergunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka 
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bersedia mengubah suatu prilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan seseorang dalam memenuhi segala peraturan perusahaan 

dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Disiplin kerja 

mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dengan menerapkan 

disiplin kerja dengan baik maka kinerja karyawan akan meningkat, pernyataan ini 

diperkuat dengan adanya pendapat dari Hasibuan (2011;193) bahwa disiplin yang 

semakin baik mencerminkan semakin tinggi kinerja yang dicapainya. 

           Selanjutnya untuk mengkaji dan untuk mengetahui hubungan disiplin 

terhadap kinerja maka peneliti menggunakan refrensi dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh orang lain, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Hendri 

Azwar (2015) yang hasilnya bahwa disiplin berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja. 

 

2.2.7. Hubungan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Afandi (2016;53) lingkungan juga penting untuk memenuhi tuntutan 

pekerjaan. Lingkungan kerja merupakan suatu komponen penting dalam 

mendukung karyawan menyelesaikan pekerjaannya. Lingkungan kerja adalah 

segala sesuatu yang ada disekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam 

menjalankan tugas yang diembankan kepadanya. Lingkungan kerja yang nyaman 

dapat menjamin karyawan bersemangat dalam bekerja.    

Selanjutnya untuk mengkaji dan untuk mengetahui hubungan Lingkungan 

kerja terhadap kinerja maka peneliti menggunakan refrensi dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh orang lain, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Sofyan 
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(2013) menyebutkan bahwa lingkungn kerja berpengarus secara siknifikan 

terhadap kinerja. 

 

2.2.8.  Hubungan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan 

Pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam mencapai tujuan perusahaan yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Menurut Sutrisno (2014;63) pendidikan adalah usaha untuk menyiapkan peserta 

didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di 

masa yang akan datang. Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang 

menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ketrampilan 

diluar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatuf singkat dengan 

metode yang lebih mengutamakan praktik dari pada teori (Rivai dan Sagala, 

2013;211).  

Selanjutnya untuk mengkaji dan untuk mengetahui hubungan pendidikan 

dan pelatihan terhadap kinerja maka peneliti menggunakan referensi dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh orang lain, antara lain penelitian yang dilakukan 

oleh Riza Rezita (2014), menemukan bahwa pendidikan dan pelatihan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

2.3. Kerangka Konseptual 

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang 

menjadi objek permasalahan, berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini 

akan menggunakan model analisis sebagai berikut : 
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            Uji F  
Keterangan :  

X  : Variabel Bebas 

Y : Variabel Terikat 

: Berpengaruh Secara Parsial 

: Berpengaruh Secara Simultan 

 

  

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

2.4. Hipotesis 

1. Diduga ada pengaruh disiplin kerja (X1) terhadap kinerja karyawan (Y) di 

bagian direktorat keuangan di PT Varia Usaha. 

2. Diduga ada pengaruh lingkungan kerja (X2)  terhadap kinerja karyawan (Y) di 

bagian direktorat keuangan di PT Varia Usaha. 

3. Diduga ada pengaruh pendidikan dan pelatihan (X3) terhadap kinerja 

karyawan (Y) di bagian direktorat keuangan di PT Varia Usaha. 

4. Diduga ada pengaruh secara simultan disiplin kerja (X1), lingkungan kerja 

(X2) serta pendidikan dan pelatihan (X3) terhadap kinerja karyawan (Y) di 

bagian direktorat keuangan di PT Varia Usaha. 

 

Disiplin Kerja  (X1) 

 Kinerja Karyawan 

(Y) 
Lingkungan Kerja (X2) 

 

Pendidikan Pelatihan (X3) 

 


