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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landaan Teori  

2.1.1 Kampung Batik Laweyan Surakarta 

Kota Solo salah satu kota dijawa tengah yang  masih lekat sekali 

dengan budaya Jawa. Dengan slogan SOLO spirit of java, Solo bertekad 

trus menjaga dan melestarikan budaya Jawa. Kota Solo merupakan salah 

satu tempat belanja kain batik terkenal yang ada diindonesia. Disini banyak 

sekali terdapat sentra kain batik, yeng tersohor antara lain kawasan 

Kampung Batik Laweyan, Wisata Batik Kauman. Batik adalah salah satu 

produk Kota yang telah menjadi icon kota Solo. Kekhasan Batik Solo 

sudah dikenal di seluruh Indonesia dan menjadi produk andalan ekspor 

(Sujanto, Suparno and Si, 2010).  

Dalam Sejarah Batik Solo menjabarkan batik solo terkenal dengan 

corak dan pola tradisionalnya batik dalam proses cap maupun batik dalam 

tulisnya. Bahan – bahan yang dipergunakan untuk pewarnaan masih tetap 

banyak sekali memakai bahan – bahan dalam negri seperti soga Jawa yang 

sudah terkenal dari dulu. Polanya tetap antara lain dengan “Sidomukti” dan 

“Sidoluhur”. 

Kampong Batik Laweyan adalah sentra perkampungan pengusaha 

Batik di Solo yang mimiliki daya tarik yang sangat besar. Daya tarik ini 

meliputi kondisi sosial Ekonomi, kondisi peninggalan budaya dan kondisi 

industri batiknya. Pada awalnya Batik Laweyan didominasi oleh desain 

batik Tradisional. Setelah adanya Kampung Batik Laweyan, motif desain 

telah jauh berkembang. Karena tuntutan permintaan pasar dan adanya 

usaha untuk menampilkan karya unik dan has masing gerai (khususnya 

untuk menarik wisatawan), maka dengan munculnya motif baru yaitu motif
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 modern dan abstrak. Dalam kesehariannya motif modern dan abstrak 

biasanya merupakan motif kesukaan para remaja (Majah, 2015). 

 

2.1.2 Ergonomi Makro 

Ergonomi adalah ilmu terapan yang menjelaskan interaksi antara 

manusia dengan tempat kerjanya. Ergonomi antara lain memeriksa 

kemampuan fisik para pekerja, lingkungan tempat kerja, dan tugas yang 

dilengkapi dan mengaplikasikan informasi ini dengan desain model alat, 

perlengkapan, metode – metode kerja yang dibutuhkan tugas menyeluruh 

dengan aman. Tujuan akhir dari program ergonomi adalah untuk 

kesempurnaan kerja dengan meminimalkan tekanan kerja yang mungkin 

bagi tubuh (Hendrick and Kleiner, 2002). 

1. Sejarah perkembangan ergonomi : dari ergonomic mikro ke makro. 

Menurut Hendrick and Kleiner (2002) dijelaskan bahwa perkembangan 

ilmu ergonomi dapat dibagi menjadi tiga tahap yang berbeda, yaitu : 

a. Generasi I yaitu sistem manusia dan mesin. 

Ergonomi berkaitan dengan kemampuan fisik, fisiologis, 

lingkungan dan karateristik perseptual dalam merancang dan 

mengaplikasikan system antarmuka antara manusia dan mesin. 

b. Generasi II yaitu HSIT menjadi HCI (Human Computer 

Interaction). 

Ketika perhatian ahli mulai beralih kepada proses kognitif 

khususnya dikaitkan dengan berkembangnya system kerja 

Komputer. Pada tahap ini para ahli membahas penelitian pada 

bagaimana manusia menerima, mempersiapkan, mengolah dan 

menyimpulkan data atau informasi. Karena banyaknya pemakaian 

komputer maka kita sering menyebutnya dengan Human Computer 

Interaction (HCI), yang merupakan bagian dari HSIT (Human 

System Interface Technology). 
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c. Generasi III 

Ditandai dengan masuknya unsur eksternal yaitu organisasi dan 

system sosioteknikal kedalam ergonomi. Generasi ketiga lebih 

sering disebut ergonomi makro, yang menekankan perhatian pada 

penerapan pengetahuan tentang individu dan organisasi pada 

perancangan teknologi baru. 

Yang menjadi pokok bahasan dari generasi pertama dan kedua yaitu 

tentang ergonomi mikro sedangkan untuk generasi ketiga lebih berfokus 

pada ergonomi makro. 

2. Definisi Ergonomi Makro 

         Ergonomi makro didefinisikan sebagai pendekatan top-down 

dari system sosioteknikal yang diterapkan dalam perancangan system 

kerja secara keseluruhan pada berbagai level interaksi ergonomi makro 

dan memanfaatkan hasilnya dalam perancangan manusia- job, 

perancangan manusia mesin, dan perancangan manusia- software 

interface (Hendrick and Kleiner, 2002). Yang dimaksud dengan 

pendekatan top-down yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

analisa dan desain yang dimulai dari struktur dan proses system kerja 

keseluruhan dan selanjutnya turun ke subsistem dan komponen – 

komponen system. Organisasi sebagai sebuah system sosioteknikal 

mempunyai 4 subsistem yaitu : 

a. Subsistem teknologi (knowlodege base technology) 

b. Subsistem personil (demograsi, psikologi). 

c. Subsistem lingkungan eksternal (temperature, kelembaban). 

d. Subsistem perancangan system kerja (kerja ekonomi, pendidikan, 

politik, budaya dan hukum). 
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3. Kerangka Ergonomi Makro 

     Ergonomi makro merupakan pendekatan dalam mendesain system 

kerja yang berfokus pada interaksi system organisasi. Pendekatan 

teoritis dari organisasi terdapat 2 aliran, pertama ditandai dengan 

Classicial School dan kedua dengan Human Relations School 

(Muchlison, 2018). 

    Lebih khusus menurut Hendrick dan Kleiner (2001) mengatakan 

bahwa ergonomi makro merupakan studi tentang sistem kerja yang 

terdiri dari dua atau lebih orang yang bekerja bersama sama ( Sub 

Sistem Personil), yang berinteraksi dengan teknologi ( sub system 

teknologi, dalam suatu system organisasi didalam lingkungan internal 

baik fisik maupun budaya (Muchlison, 2018). Hal ini dapat dilihat pada 

gambar : 

 

Gambar 2.1 Model Ergonomi Makro 

2.1.3 Kinerja Pengrajin  

Kinerja merupakan perilaku organisasi yang secara langsung 

berhubungan dengan produksi barang dan penyampaian jasa. Informasi 

tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting 

digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kinerja yang dilakukan 

organisasi selama berjalannya perusahaan sudah berjalan sesuai tujuan 

yang diharapkan perusahaan (Sutanto and Kurniawan, 2016). Akan tetapi 

dalam kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan 
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tidak jarang ada yang mempunyai informasi tentang kinerja dalam 

organisasinya. Kinerja sebagai hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan 

seseorang dan kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu 

tertentu (Lukman Hakim, 2016). Sedangkan menurut Pristiningsih (2015) 

kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan 

suatu kegiatan dalam menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawab 

dengan hasil yang sesuai diharapkan. Pengrajin (artisan) adalah orang atau 

pekerja yang dalam melaksanakan pekerjaannya didominasi oleh unsur seni 

yang tidak dapat dikerjakan dengan peralatan atau mesin yang canggih. 

Misalkan pada proses pembuatan batik tulis yang membutuhkan keahlihan 

kusus dan ketrampilan kusus agar dapat membuat batik tulis yang bagus 

dan berkualitas, harusnya melalui tangan kreatif dari pengrajin bukan alat 

dari mesin yang canggih. 

Menurut Rachmaliya and Efendy (2017) kinerja merupakan 

perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standard yang 

telah ditentukan. Sedangkan menurut hakim Iriani and Priyanto (2013) 

mendifinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang 

disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu 

perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, yang dihubun gkan dengan 

suatu ukuran nilai atau standard tertentu dari perusahaan dimana individu 

tersebut bekerja. Kinerja merupakan hasil perbandingan hasil kerja yang 

dicapai oleh pegawai dengan standard yang telah ditentukan (Rahmayanti 

and Afandi, 2014).  

Berdasarkan pegertian kinerja dari berbagai pendapat diatas, kinerja 

merupakan prbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan 

standard yang telah ditentukan. Kinerja juga berarti hasil yang dicapai 

seseorang, baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap pegawai. 
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Menurut Sutanto and Kurniawan (2016) mengemukakan bahwa ada 4 

(empat) unsur- unsur yang terdapat dalam kinerja yaitu : 

1. Hasil- hasil fungsi pekerjan. 

2. Faktor- factor yang berpengaruh terhadap prestasi karyawan. 

3. Pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan, 

4. Periode waktu tertentu. 

Menurut Pristiningsih (2015) mengatakan bahwa kinerja diukur 

dengan instrument yang dikembangkan dalam studi yang bergabung dalam 

ukuran kinerja secara umum kemudian diterjemahkan kedalam penilaian 

perilaku secara mendasar, meliputi :  

1. Kualitas kerja 

2. Luantitas kerja  

3. Pengetahuan tentang pekerjaan  

4. Pendapat atau pernyataan yang disampaikan 

5. Perencanaan kegiatan 

Selanjutnya menurut Iriani and Priyanto (2013), agar seorang 

pengrajin dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,  pengrajin harus , (1) 

mengusai pekerjaan secara teknis, (2) mampu merencanakan pekerjaannya, 

(3) mampu menganalisis permasalahan, (4) mampu menyerderhanakan 

tugas yang rumit, (5) mampu menciptakan desain yang baru. Adapun 

hubungan antara ketrampilan kerja pengarajin dengan peningkatan kinerja 

dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 2.2 Hubungan antara Ketrampilan Kerja Pengarajin 

dengan Peningkatan Kinerja 

2.1.4 Kualitas Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia memainkan peran penting baik dalam skala 

mikro (organisasi) maupun skala makro (Negara). Pada setiap organisasi 

besar atau kecil keberhasilan utama bagi organisasi tersebut terletak pada 

kualitas sumber daya manusia yang potensial. 

Sumber daya manusia merupakan satu satunya sumber daya yang 

memiliki akal perassaan, keinginan, ketrampilan, pengetahuan, dorongan, 

daya dan karya, tampa adanya sumber daya manusia perusahaan tidak 

dapat bergerak dan berjala menuju target yang diinginkan. SDM perlu 

dikelola dengan baik dan berkesinambungan agar dapat terciptanya 

keseimbangan antara kebutuhan SDM dengan tuntutan serta kemajuan 

perusahaan (Susilowati.  2013). 

Menurut Aisyah (2017) menyatakan bahwa sumber daya manusia 

adalah pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan tujuan 

organisasi. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber 

daya adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok 
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manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya 

akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan pengelolahan orang 

didalam organisasi secara optimal agar kinerja organisasi sesuai yang 

diharapkan. Asumsi yang lahir dari manjemen sumber daya manusia adalah 

bahwa manusia memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, 

ketrampilan, pengetahuan, dorongan dan daya. Semua potensi ini 

mempengaruhi upaya organisasi dalam pencapaian tujuannya. 

Menurut Larassaty (2016) manajemen sumber daya manusia adalah 

suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu 

organisasi atau perusahaan dengan orang – orang yang tepat untuk 

ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi 

memelukannya. 

Menurut Boudreau (1987) manajemen sumber daya manusia adalah 

penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, adan penggunaan sumber 

daya manusia untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu maupun tujuan 

organisasi. Untuk itu manajemen sumber daya manusia perlu dikelola 

secara professional dan baik agar dapat terwujudnya kesinambungan antara 

kebutuhan pegawai dengan organisasi. 

Menurut Giovannini (2013) manajemen sumber daya manusia 

berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam suatu organisasi untuk 

menentukan efektifitas dan efisiensi dilihat dari bakat seseorang untuk 

mewujudkan sasaran suatu organisasi. 
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Proses manajemen yang  dibahas dalam hal ini, menekankan pada : 

a. Perencanaan Sumber Daya Manusia 

      Perencanaan sumber daya manusia adalah proses dimana manajer 

menjamin bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis tenaga kerja 

yang tepat, dan pada saat yang tepat, yang memiliki kemapuan dalam 

menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien. 

      Menurut Giovannini (2013) mendefinisikan pekerjaan sebagai 

proses menformulasi rencana-rencana untuk mengisi lowongan masa 

depan berdasarkan pada suatu analisis dari posisi yang diharapkan yang 

dapat diidi oleh calon yang berasal dari luar organisasi. 

      Agar pemenuhan jumlah tenaga kerja dapat tercapai, maka proses 

perencanaan harus diarahkan pada tujuan utama dari perencanaan itu 

sendiri. Ada 3 macam tujuan perencanana SDM yaitu : 

1) Menjamin adanya jumlah dan kualitas SDM sesuai dengan waktu 

yang dibutuhkan. 

2) Dapat meningkatkan penggunaan SDM. 

3) Meningkatkan SDM dan memberi kepuasan kerja. 

b. Perekrutan Sumber Daya Manusia  

         Penarikan (recruitment) SDM merupakan suatu proses atau 

tindakan yang dilakukan oleh organisasi ntuk mendapatkan tambahan 

pegawai melalui beberapa tahapan yang mencakup identifikasi, dan 

evaluasi sumber – sumber penarikan tenaga kerja.  

          Agar hasil perekrutan dapat dikatakan berhasil atau efektif, 

maka terdapat 4 indikator untuk menunjukkakan efektifitas perekrutan 

SDM yaitu : 

1) Jumlah ( kuantitas) pelamar mencukupi 

2) Kualitas pelamar menunjukkan persyaratan yang dibutuhkan 

3) Biaya per pelamar yang direkrut 

4) Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan yang kosong 
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c. Seleksi Sumber Daya Manusia 

          Seleksi merupakan suatu proses untuk memilih individu yang 

memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan untuk mengisi jabatan 

didalam organisasi. Proses seleksi bertujuan untuk menyesuaikan 

antara kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia yang tertulis 

didalam lamaran kerja dan apa saja yang dibutuhkan organisasi. 

d. Sosialisasi atau Orientasi  

        Orientasi atau sosialisasi merupakan program yang didesain 

untuk membekali karyawan baru dengan informasi yang dibutuhkan 

agar dapat berfungsi secara baik dan efektif dalam organisasi. Lebih 

jauh orientasi ditunjukkan untuk memperkenalkan sumber daya 

manusia pada tiga hal utama, yaitu : 

1) Informasi umum mengenai kerja rutin sehari hari 

2) Tinjauan sejarah organisasi, tujuan, operasi, dan produk atau jasa 

3) Kebijakan organisasi, peraturan kerja, dan tunjangan. 

e. Pelatihan dan Pengembangan  

          istilah pelatihan (training) mengacu pada serangkaian kegiatan 

yang memberikan peluang untuk mendapatkan dan meningkatkan 

ketrampilan yang berkaitan dengan pekerjaan. Program pelatihan 

karyawan diberikan kepada karyawan yang baru maupun karyawan 

yang telah ada, tujuannya adalah untuk menghadapi situasi yang 

berubah. Pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka 

panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir 

dimana karyawan manajerial mempelajari pengetahuan kopseptual dan 

teoritis guna mencapai tujuan. 
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           Menurut Mustika Widowati (2013) pendidikan dan pelatihan 

merupakan upaya untuk pengembangan SDM, terutama untuk 

pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan 

pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga kerja 

yang digunakan suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan 

menduduki suatu jabatan tertentu. 

f. Penilaian Prestasi 

         Prestasi kerja merupakan hasil kerja secara kualitas yang dicapai 

oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Tujuan dari prestasi kerja yaitu untuk 

mengetahui apakah sumber daya manusia yang ada telah bekerja sesuai 

dengan standard yang telah ditentukan sebelumnya. 

          Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

dari manjemen sumber daya manusia adalah menetapkan kebijakan 

organisasi untuk utuk dapat meningkatkan kontribusi atau peranan lain. 

Manajemen sumber daya manusia berusaha untuk meningkatkan 

efektifitas perusahaan  melalui kebijaksanaan, prosedur dan metode 

yang digunakan untuk mengelola orang – orang dalam organisasi 

tersebut (Cairncross and Wilde, 2008). 

2.1.5 Motivasi Kerja  

Dalam pengertian umum, motivasi diartikan sebagai kebutuhan yang 

mendorong perbuatan kearah suatu tujuan tertentu. Batasan mengenai 

motivasi sebagai “ The Process by which behavior is energized and 

directed ” ( suatu proses, dimana tingkah laku tersebut dipupuk dan 

diarahkan) para ahli psikologi memberikan kesamaan antara motif dan 

needs (dorongan kebutuhan) (Suwardi, 2011).  
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Menurut Priyo (2014), mengatakan motivasi sebagai suatu kondisi 

yang menggerakkan manusia kearah tujuan tertentu. Motivasi berperan 

sebagai pendorong kemauan dan keinginan seseorang dan inilah yang 

memotivasi daar mereka usahakan sendiri untuk menggabungkan dirinya 

dengan organisasi untuk berperan dengan baik. 

Menurut Nurhayati (2015) motivasi merupakan hasrat didalam diri 

seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan. 

Sedangkan Nugraha and Wijayanto (2013) berpendapat bahwa motivasi 

adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu 

untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Motivasi 

adalah kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi untuk mencapai sasaran 

organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan usaha tersebut untuk 

memuaskan kebutuhan sejumlah individu (Novita, 2010). 

Motivasi merupakan faktor psikologis yang menunjukkan minat 

individu terhhadap pekerjaan, rasa puas dan ikut bertanggung jawab 

terhadap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan (Tella, Ayeni and 

Popoola, 2007). Sedangkan Jayarathna (2014) berpendapat bahwa motivasi 

adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku 

manusia supaya mau bekerja dengan giat dan antusias dalam mencapai 

hasil yang optimal. Motivasi merupakan sesuatu yang membuat seseorang 

bertindak atau berperilaku dalam cara-cara tertentu (Steers, Mowday and 

Shapiro, 2004). 

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa motivasi 

merupakan kegiatan yang mengakibatkan, ,menyalurkan, memelihara dan 

mendorong perilaku manusia. Pemimpin perlu memahami orang-orang 

berperilaku tertentu agar dapat mempengaruhi dalam bekerja sesuai dengan 

keinginan organisasi. 
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Menurut Steers, Mowday and Shapiro (2004), “motivation led to the 

development of job enrichment methods to improve job performance”. 

Motivasi mendorong untuk memperbaiki metode kerja sebagai upaya untuk 

meningkatkan kinerja. Artinya untuk meningkatkan kinerja seseorang 

termotivasi untuk mengusai metode kerja. 

Punishment

Reward 

Improve 

Performance

 

Gambar 2.3 The Rational Motivation Model 

Menurut Steers, Mowday and Shapiro (2004), mengatakan “what a 

motivation? 

A `basic principle is that performance of individual depends on his her 

ability backed by motivation. Pada prinsipnya kinerja seseorang ditentukan 

oleh tingkat kemampuan yang didasari oleh motivasinya. Dengan demikian 

motivasi seseorang dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja. Namun 

demikian, lebih lanjut Aswathappa juga berpendapat : Ability refers to the 

skill and competence of the person to complete her of she a given task”. 

Kemampuan ditentukan oleh ketrampilan dan kompetensi untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat dikahui bahwa menurut Steers, 

Mowday and Shapiro (2004)  motivasi kerja seseorang dapat berpengaruh 

langsung terhadap pekerjanya. 
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Gambar 2.4 Hubungan antara Motivasi Kerja, Ketrampilan 

 dan Kinerja Pengrajin 

 

2.1.6 Disiplin Kerja 

Secara estimologi disiplin berasal dari kata inggris yaitu disciple yang 

berarti pengikut atau penganut ajaran, latihan dan sebagaimana. Didiplin 

merupakan suatu keadaan tertentu dimana orang yang tergabung dalam 

organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan rasa senang. 

Sedangkan kerja merupakan segala aktivitas manusia yang dilakukan untuk 

mecapai tujuan yang telah ditetapkan (Marpaung and Wahjuadi, 2012). 

Menurut Triyaningsih (2014) disiplin adalah prosedur yang 

mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau 

prosedur. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manager 

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 social yang berlaku. 

Radito (2016) berpendapat bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial yang berlaku. 

Arsyad (2014) mengemukakan disiplin kerja sebagai suatu sikap 

menghargai, menghormatipatuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang 
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berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggung 

menjalankan pekerjaannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi 

apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang sudah diberikan. 

Menurut Tri Wijayati Wardoyo (2015) menyebutkan bahwa disiplin 

kerja adalah kesadaran, kemauan dan ketersediaan kerja orang lain agar 

dapat taat dan tunduk terhadap semua peraturan dan norma yang berlaku, 

kesadaran kerja adalah sikap sukarela dan merupakan panggilan akan tugas 

dan tanggung jawab bagi seseorang karyawan. Karyawan akan mematuhi 

atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik dan bukan mematuhi 

tugasnya itu dengan paksaan. Kesediaan kerja adalah suatu sikap atau 

perilaku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan tugas pokok sebagai 

seseorang karyawan. Karyawan harus memiliki prinsip dan 

memaksimalkan potensi kerja, agar karyawan lain mengikutinya sehingga 

dapat menanamkan jiwa disiplin dalam bekerja. 

Menurut Lincyanata (2003) disiplin kerja adalah someone status 

selfcontrol as orderliness sign order and accuration in doing cooperation 

from a group of unit work in a organization. (status pengendalian diri 

seseorang karyawan, sebagai tanda ketertiban dan kerapian dalam 

melakukan kerjasama dari sekelompok unit kerja didalam suatu 

organisasi).  

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa disiplin kerja 

merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan 

peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, dan bila melanggar aka nada 

sanksi atas pelanggarannya.  
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Menurut Anwar Prabu (2015) ada 5 faktor dalam penilaian disiplin 

kerja terhadap pemberian layanan pada masyarakat yaitu : 

1) Kualitas kedisiplinan kerja, meliputi dating dan pulang yang tepat 

waktu, pemanfaatan waktu untuk pelaksanaan tugas dan kemampuan 

mengembangkan potensi diri berdasarkan motivasi yang positif. 

2) Kuantitas pekerjaan meliputi volume keluaran dan kontribusi. 

3) Kompensasi yang diperlukan meliputi, saran, arahan, atau perbaikan. 

4) Lokasi tempat kerja atau tempat tinggal. 

5) Konservasi meliputi penghormatan terdapat aturan dengan keberanian 

untuk selalu melakukan pencegahan terjadinya tindakan yang 

bertengtangan dengan aturan. 

Terdapat empat perspektif daftar yang menyangkut didiplin kerja 

menurut (Anwar, 2015) yaitu : 

1) Disiplin retributive (retributive discipline) yaitu berusaha menghukum 

orang yang berbuat salah 

2) Disiplin korektif (corrective discipline) yaitu berusaha membantu 

karyawan mengkoreksi perilaku yang tidak tepat. 

3) Perspektif hak-hak individu (individual right perspective) yaitu 

berusaha melindungi hak-hak dasar individu selama tindakan  displiner. 

4) Perspektif utilitarian (utilitarian perspective) yaitu berfokus kepada 

penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi-konsekuensi 

tindakan disiplin melebihi dampak negatifnya. 
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2.1.7 Software SPSS 17 

SPSS adalah sebuah programa komputer yang digunakan untuk 

membuat analisis statistika. SPSS dipublikasikan oleh SPSS INC. SPSS 

(Statistical package for the social sciences atau paket statistik untuk ilmu 

social) versi pertama dirilis pada tahun 1968, diciptakan oleh Norman Nie, 

seorang lulusan fakultas ilmu politik dari Stanford University, yang 

sekarang menjadi Profesor peneliti fakultas ilmu politik di Stanford 

University. SPSS adalah salah satu program yang paling banyak digunakan 

untuk analisis statistika ilmu social. SPSS digunakan oleh peneliti pasar, 

kesehatan, survey, pemerintah dan sebaginya. Selain analisis data statistika, 

manajemen data, penajaman file, pembuatan data turunan dan dokumentasi 

data juga merupakan fitur – fitur SPSS (Sugiyono, 2015). Statistika yang 

termasuk software dasar SPSS adalah : 

a. Statistika Deskriptif : Tabulasi silang, frekuensi, deskripsi, penelusuran, 

statistic deskripsi rasio 

b. Statistika Bivariat : rata rata, t-test, ANOVA, korelasi (bivariate, 

parsial, jarak), nonparametric. 

c. Prediksi hasil numerik : regresi linear 

d. Prediksi untuk mengidentifikasi kelompok : analisis faktor, analysis 

cluster (two-step, k-means, hierarki), diskriminan.  
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2.2 Tinjauan Pustaka 

Pengarang Judul 
Content 

Kesimpulan Gap 
Metode Hasil 

Sonang 

Sitohang 

Pengaruh 

kualitas sumber 

daya manusia 

terhadap 

pengrajin sentra 

industri kecil 

tenun ikat. 

Metode yang 

digunakan 

memakai 

Regresi Linier 

berganda, 

populasi dalam 

penelitian ini 

sebanyak 52 

orang terdiri 

dari 27 pria 

dan 25 

perempuan 

menggunakan 

sensusatau 

complete 

enumeration 

dalam 

pengambilan 

sampel. 

Dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

software SPSS. 

1. Hasil ini 

menunjukkan 

pengaruh 

parsial sikap 

mental 

terhadap 

pengrajin. 

2. Hasil ini 

menunjukkan 

pengaruh 

parsial 

disiplin kerja 

terhadap 

pengrajin. 

3. Hasil ini 

menunjukkan 

pengaruh 

parsial 

motivasi 

kerja 

terhadap 

pengrajin. 

 

Terdapat 

pengaruh 

signifikan antara 

kualitas sumber 

daya 

manusia,terdiri 

dari ketrampilan 

teknis, siakp 

mental,disiplin 

kerja, dan 

motivasi kerja 

baik secara 

serempak atau 

parsial terhadap 

kinerja pengrajin 

sentra industri 

kecil tenun ikat. 

Pengambilan 

sampel yang 

diambil 

meliputi 

keseluruhan 

populasi, 

variabel 

independen 

berbeda 

dengan 

penelitian lain, 

software yang 

digunakan 

berbeda beda. 

Widi 

Yuliyani 

 Pengaruh 

kualitas kerja, 

pengawasan 

kerja, dan 

disiplin kerja 

terhadap 

poduktivitas 

kerjakaryawan 

pada PT pasar 

raya sri ratu 

semarang 

Metode yang 

digunakan 

mengunakan 

regresi linier 

berganda, 

sampel atau 

populasi yang 

digunakan 

sebanyak 432 

karyawan, 

pengujian 

hipotesis 

menggunakan 

uji F dan uji t 

Hasil semua 

variabel lolos uji 

asumsi klasik 

sehingga dapat 

digunakan 

sebagai data 

penelitian. Hasil 

uji t statistik 

menunjukkan 

variabel kualitas 

kerja, 

pengawasasn 

kerja dan 

disiplin kerja 

berpengaruh 

positif terhadap 

produktivitas 

kerja karyawan. 

Hasil uji f semua 

variabel juga 

berpengaruh 

positif terhadap 

produktivitas 

kerja karyawan. 

Hasil estimasi 

regresi 

menunjukkan 

kemampuan 

prediksi dari 

semua variabel 

independen 

tersebut terhadap 

produktivitas 

sebesar (64,4%) 

sedangkan 

(33,6%) 

dipengaruhi dari 

factor luar 

penelitian. 

Pengambilan 

sampel pada 

penelitian ini 

sebanyak 432 

karyawan, 

varabel 

independen 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

lebih komplek,  
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Brigita Ria 

Tumilaar 

the effect of 

discipline, 

leadership, and 

motivation on 

employee 

performance at 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Sulut.  

Metode yang 

digunakan 

yaitu 

mengunakan 

analisis regresi 

linier berganda, 

dengan 

pengambilan 

sampel 

sebanyak 45 

pegawai BPJS, 

pengujian 

hipotesis 

mengunakan 

uji F dan Uji T 

Hasil analisis 

menunjukkan 

bahwa disiplin, 

gaya 

kepemimpinan, 

dan motivasi 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan, 

sementara 

motivasi 

sebagian tidak 

mempengaruhi 

kinerja 

karyawan 

Disiplin, 

kepemimpinan, 

dan motivasi 

secara simulant 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Disiplin 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan 

semakin 

disiplinseseorang 

maka semakin 

signifikan 

pekerjaannya. 

Kepemimpinan 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan, gaya 

kepemimpinan 

sesorang 

mempengaruhi 

fluktuasi kinerja 

karyawan.  

Pengambilan 

sampel dalam 

penelitian ini 

sebanyak 45 

karyawan, 

variabel 

independen 

dan dependen 

saling 

berkaitan, 

sama sama 

menggunakan 

analysis 

regresi tetapi 

yang 

membedakan 

bahasan 

penelitian 

yang berbeda. 

Lin Angelia 

Taghulili 

The effect 

motivations, 

career 

development, 

and work 

discipline on 

employee 

performance at 

PT Bank 

Sulutgo In 

Tagulandang 

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

yaitu 

menggunakan 

analisis regrisi 

linier berganda. 

Populasi yang 

disgunakan 

dalkam 

pengmbilan 

data yaitu 

semua 

karyawan 

bank, 

pengujian 

hipotesis yaitu 

uji F dan Uji t 

Hasil analisis 

menunjukkan 

bahwa pengaruh 

motivasi, job 

karir, dan 

disiplin kerja 

sangat 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

perusahaan, 

Berdasarkan 

hasil penelitian 

di bank solutgo 

kinerja karyawan 

sangat 

dipengaruhi oleh 

motivasi kerja, 

job karir dan 

disiplinkerja 

untuk 

meningkatkan 

kinerja karyawan 

yang ada 

diperusahaan 

tersebut. 

Pada 

penelitian ini 

variabel yang 

digunakan 

kurang begitu 

komplek untuk 

mengetahui 

pengaruh 

kinerja 

karyawan, 

sampel yang 

digunakan 

hanya 11 

karyawan 

belum 

memenuhi 

distribusi 

normal 

statistic 
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Romana 

Octaviannad 

Effect of job 

statisfaction and 

motivation 

toword 

employee’s 

performance in 

shipping 

company 

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian  

menggunakan 

regresi linier 

bergamda, 

jumlah 

responden 

dalam 

penelitian ini 

sebesar 70 

orang, 

pengolahan 

datanya 

menggunakan 

software SPSS. 

Hasil 

pembahasan 

penelitian in I 

yaitu  kepuasan 

dan motivasi 

yang lebih baik 

akan  

menghasilkan 

kinerja yang 

lebih baik t 

hitung > maka 

H0 ditolak 

artinya kepuasan 

kerja dan 

motivasi sangat 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

kayawan. 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa ada 

hubungan positif 

dan signifikan 

antara kepuasan 

kerja, dan 

motivasi 

terhadap kinerja 

karyawan. Ini 

berarti bahwa 

kepuasan dan 

motivasi kerja 

yang lebih baik 

karyawan, maka  

semakin tinggi 

kinerja karyawan 

Pada 

penelitian ini 

lebih 

mengkususnya 

meneliti 

tentang 

pengaruh 

karyawan 

terhadap 

kinerja 

perusahaan, 

populasi yang 

diambil 

sebesar 70 

karyawan 

diambil 

berdasarkan 

populasi yang 

ada di 

perusahaan,  

Muchlison 

Anis 

Faktor budaya 

dan alih 

teknologi pada 

industri batik 

dalam kerangka 

ergonomi makro 

 Berdasarkab 

ketiga paparan 

tentang alih 

teknologi, 

budaya dan 

ergonomi makro 

dapat dikaji 

bagaimana 

meningkatkan 

industri batik 

menjadi lebih 

baik dengan 

menerapkan alih 

teknologi. 

Batik merupakan 

industri kreatif 

yang berbasis 

budaya dengan 

proses 

pembuatan 

menggunakan 

teknologi 

khusus. 

Sedangkan alih 

teknologi dii 

ndustri sebagai 

upaya 

meningkatkan 

produktifitas. 

Pada pokok 

pembahasan 

dalam journal 

ini lebih 

memfokuskan 

tentang 

bagaimana 

meningkatkan 

produktifitas 

dengan cara 

alih teknologi. 
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2.3  Hubungan antar Variabel 

2.3.1  Hubungan antara Kualitas SDM  terhadap Kinerja Karyawan. 

      Sumber daya manusia merupakan satu satunya sumber daya yang 

memiliki akal perassaan, keinginan, ketrampilan, pengetahuan, dorongan, 

daya dan karya, tampa adanya sumber daya manusia perusahaan tidak 

dapat bergerak dan berjala menuju target yang diinginkan. SDM perlu 

dikelola dengan baik dan berkesinambungan agar dapat terciptanya 

keseimbangan antara kebutuhan SDM dengan tuntutan serta kemajuan 

perusahaan. 

     Menurut Susilowati (2013) manajemen sumber daya manusia 

adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, adan penggunaan 

sumber daya manusia untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu maupun 

tujuan organisasi. Untuk itu manajemen sumber daya manusia perlu 

dikelola secara professional dan baik agar dapat terwujudnya 

kesinambungan antara kebutuhan pegawai dengan organisasi. 

     Menurut Aisyah. (2017) manajemen sumber daya manusia 

berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam suatu organisasi untuk 

menentukan efektivitas dan efisiensi dilihat dari bakat seseorang untuk 

mewujudkan sasaran suatu organisasi. Dari pendapat beberapa ahli tersebut 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat dan pengaruh antara 

faktor kualitas SDM dan kinerja karyawan 

     Jadi hubungan antar variabel gaya kepemimpinan dengan kinerja 

adalah H1 : Kualitas sumber daya Manusia berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 
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2.3.2 Hubungan antara Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan  

Motivasi merupakan suatu keahlihan dalam mengarahkan karyawan 

pada tujuan organisasi agar mau bekerja dan berusaha sehingga keinginan 

para karyawan da  tujuan organisasi dapat tercapai. Motivasi seseorang 

melakukan suatu pekerjaan Karena adanya suatu kebutuhan hidup yang 

harus dipenuhi. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan ekonomis yaitu 

untuk memperoleh uang, sedangkan kebutuhan non ekonomis dapat 

diartikan sebagai kebutuhan untuk memperoleh penghargaan dan keinginan 

untuk lebih maju. Dengan segala kebutuhan tersebut, seseorang dituntut 

untuk lebih giat dan aktif dalam bekerja, untuk mencapai dalam hal ini 

diperlukan adanya motivasi dalam melakukan pekerjaan, karena dapat 

mendorong seseorang bekerja dan selalu berkeinginan untuk melanjutkan 

usahanya. Oleh karena itu jika pegawai yang mempunyai motivasi kerja 

yang tinggi biasanya mempunyai kinerja yang tinggi pula.  

      Jayarathna (2014) menyebutkan ada salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja yaitu faktor motivasi, dimana motivasi merupakan 

kondisi yang menggerakkan seseorang berusaha untuk mencapai tujuan 

atau mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan Tella, Ayeni and Popoola 

(2007) berpendapat bahwa motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-

nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai 

dengan tujuan individu. 

      Jadi, hubungan antar variabel motivasi dengan kinerja adalah H2 : 

Motivasi Kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

2.3.3 Hubungan antara Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Arsyad (2014) menyatakan bahwa disiplin kerja karyawan 

bagian dari faktor kinerja. Disiplin kerja harus dimiliki setiap karyawan 

dan harus dibudayakan dikalangan karyawan agar bisa mendukung 

tercapainya tujuan organisasi karena merupakan wujud dari kepatuhan 

terhadap aturan kerja dan juga sebagai tanggung jawab diri kepada 
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perusahaan. Pelaksanaan disiplin dilakukan dengan dilandasi kesadaran 

akan terciptanya suatu kondisi yang harmonis antara keinginan dan 

kenyataan. Tri Wijayati Wardoyo (2015) berpendapat bahwa kedisiplinan 

adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

    Sehingga dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah merupakan sikap 

kesetiaan dan ketaatan seseorang atau sekelompok orang terhadap 

peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang tercermin 

dalam bentuh tingkah laku dan perbuatan. Hal demikian membuktikan 

bahwa kedisiplinan karyawan memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

    Jadi, hubungan antar variabel disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan adalah H3 : Disiplin kerja karyawan berpengaruh positif tehadap 

kinerja karyawan. 

2.4 Kerangka Pemikiran  

Dari uraian pemikiran tersebut diatas dapat diperjelas melalui variabel 

pengaruh kualitas sumber daya manusia, motivasi kerja, disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan, secara sistematis digambarkan seperti pada gambar dibawah ini  

Gambar 2.5  Kerangka Pemikiran  

 

 

Sumber : konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini. 
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H3 

Kulitas SDM 

(X1) 

 

Motivasi  

(X2) 

Disiplin Kerja 

(X3) 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 


