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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Di era saat ini, sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan keberhasilan 

bisnis, maka selayaknya SDM tersebut dikelola sebaik mungkin. Kesuksesan 

perusahaan tidak hanya tergantung dari keunggulan teknologi dan ketersediaan dana 

saja, namun faktor manusia merupakan hal yang cukup penting, SDM semakin 

berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Kinerja suatu perusahaan akan 

dipengaruhi oleh disiplin kerja karyawan-karyawannya. Dengan demikian, karyawan 

merupakan sumber daya yang paling utama bagi perusahaan, seperti halnya 

Perusahaan Listrik Milik Negara (PT. PLN APJ Surakarta). 

 PT. PLN APJ Surakarta sebagai penyedia layanan energi listrik bagi 

masyarakat dituntut untuk selalu memberikan kualitas dalam proses manajerialnya 

dan proses pelayanan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat sebagai konsumen 

merasa terpuaskan. Dengan itu perusahaan akan senantiasa memberikan pelayanan 

yang baik, sehingga tanggungjawab kerja karyawan lebih besar. 

 Karyawan adalah salah satu unsur atau bagian terpenting dari perusahaan, 

diharapkan mampu mempunyai disiplin kerja yang tinggi, guna keberhasilan 

perusahaan. Ada sebagian orang berpendapat bahwa keberhasilan perusahaan 

ditentukan oleh karyawan itu sendiri. Sementara diketahui bersama keberhasilan atau 

kegagalan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu kedisiplinan kerja. 

Berkaitan dengan ulasan diatas Nitisemito (1996), mengatakan bahwa kedisiplinan 
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merupakan salah satu sarana dan kunci untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan, 

untuk itu perlu ditimbulkan kesadaran dari individu tentang perlunya kedisiplinan diri 

terhadap segala sesuatu yang harus dilakukan. 

 Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan 

perusahaan yang berlaku. Adapun arti kesadaran adalah sikap seseorang yang 

sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tanggungjawab dan tugasnya. 

Sedangkan arti kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang 

yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak (Hasibuan, 

1997). Disiplin karyawan berkaitan erat dengan kepatuhan karyawan terhadap 

peraturan-peraturan tertentu baik yang ditetapkan dari dirinya maupun oleh pihak 

lain. Karyawan juga harus memiliki kesadaran sendiri untuk mematuhi peraturan-

peraturannya tanpa harus ada paksaan oleh orang lain. Dua pengertian kedisiplinan 

yakni dalam arti sempit dan arti luas “Dalam arti sempit dikatakan bahwa 

kedisiplinan adalah bilamana karyawan tersebut jarang absen dan datang tepat 

waktunya. Sedangkan dalam arti luas kedisiplinan diartikan sebagai suatu sikap, 

tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan” 

(Nitisemito, 1992). 

 Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan subjek yang akan diteliti adalah 

karyawan dari perusahaan PT. PLN APJ Surakarta. Kantor PT. PLN APJ Surakarta 

merupakan salah satu cabang PT. PLN yang berada di kota Surakarta, selain beberapa 

cabang yang tersebar di wilayah Surakarta dan sekitarnya. PT. PLN APJ Surakarta 
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terdiri dari 6 divisi (bagian) kerja, yakni Bagian Fungsional Ahli, Pemasaran dan 

Niaga, Perencanaan, Distribusi, Keuangan, serta SDM, dan Administrasi. 

Begitu juga yang dihadapi pada perusahaan PT. PLN APJ Surakarta, yang 

mempunyai permasalahan dalam hal kedisiplinan kerja. Hal ini terlihat dengan 

adanya pelanggaran-pelanggaran yang tidak sedikit dilakukan oleh karyawan. 

Fenomena yang mencerminkan adanya pelanggaran kedisiplinan pada PT. PLN APJ 

Surakarta. 

Tabel 1 
Hasil evaluasi kedisiplinan kerja karyawan PT. PLN APJ Surakarta 

 
 Kriteria Kedisiplinan 

Kedisiplinan Karyawan 
PT. PLN APJ Surakarta 

Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap
Tidak mengikuti apel 21,7 % 23,2 % 
Datang terlambat 36,1 % 37,9 % 
Pulang sebelum waktunya 22,4 % 32,5 % 
Pergi tanpa keterangan saat jam kerja 35,6 % 45,3 % 
Tidak masuk kerja tanpa keterangan 25,3 % 27,4 % 
 

 Hasil tabel 1 diatas menunjukkan tingkat kedisiplinan kerja pada tahun 2012 

yang belum optimal, bahkan untuk indikator datang terlambat dan pergi tanpa 

keterangan saat jam kerja mencapai ± 35%. Melalui hasil wawancara dengan salah 

seorang supervisor PT. PLN APJ Surakarta menyatakan bahwa tidak sedikitnya 

terjadi pelanggaran kedisiplinan.  

 Salah satu faktor yang mempengaruhi kedisiplinan kerja adalah interaksi 

sosial. Interaksi sosial menurut Walgito (2003), merupakan hubungan antar individu 

lainnya di mana individu yang satu mempengaruhi individu yang lainnya atau 
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sebaliknya. Interaksi sosial, merupakan kunci dari semua kehidupan seseorang oleh 

karena tanpa interaksi sosial, tak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya tanpa 

interaksi sosial, tak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya dengan perorangan 

secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam kelompok 

sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang-perorangan atau 

kelompok-kelompok manusia bekerjasama, saling bicara, melakukan kegiatan, dan 

seterusnya untuk mencapai suatu tujuan. Dari aspek-aspek yang berpengaruh dalam 

interaksi sosial ini akan digunakan oleh setiap individu untuk melakukan aktifitasnya 

Begitu pula kedisiplinan dalam bekerja kemungkinan dipengaruhi oleh interaksi 

sosial yang terjadi disuatu tempat kerja. Apabila interaksi ditempat kerja dapat 

berjalan dengan baik maka akan dapat meningkatkan kedisiplinan kerja karyawan. 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungkap di atas, maka penulis 

mengajukan rumusan masalah “Apakah ada hubungan antara interaksi sosial dengan 

disiplin kerja pada karyawan PT. PLN APJ Surakarta.” Berdasarkan perumusan 

masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Hubungan antara interaksi sosial dengan disiplin kerja pada karyawan PT. PLN APJ 

Surakarta.”   
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B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tentang beberapa hal yaitu: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara interaksi sosial dengan disiplin kerja 

2. Untuk mengetahui tingkat interaksi sosial pada subjek penelitian 

3. Untuk mengetahui tingkat disiplin kerja pada subjek penelitian 

4. Untuk mengetahui peran interaksi sosial terhadap disiplin kerja 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi pimpinan PT. PLN APJ Surakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wacana 

pemikiran dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan interaksi 

sosial dan disiplin kerja para karyawan.  

2. Bagi karyawan PT. PLN APJ Surakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang hubungan 

interaksi sosial dengan disiplin kerja para karyawan, sehingga diharapkan 

karyawan mampu meningkatkan disiplin kerjanya dengan di dasari nilai-nilai 

interaksi positif dengan rekan kerja, pimpinan atau bawahan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 

dan referensi dalam melakukan penelitian sejenis khususnya yang berkaitan 

dengan interaksi sosial dan disiplin kerja pada karyawan. 


