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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam era globalisasi terdapat banyak perusahaan-perusahaan baru 

yang kian meningkat dan menjamur diberbagai pelosok. Seiring dengan 

pembangunan di Indonesia semakin banyak pula adanya persaingan yang 

semakin ketat terutama persaingan dalam dunia bisnis dan semakin pesatnya 

teknologi serta perkembangannya kondisi sosial budaya bangsa, memicu pula 

perkembangan dalam bidang ekonomi dalam upaya memenuhi berbagai 

bentuk kebutuhan masyarakat. Tak terkecuali dalam hal selera konsumen, 

banyak perubahan terjadi seiring munculnya alternatif-alternatif pilihan yang 

tersedia. Dalam hal ini kontribusi perusahaan untuk memilih alternatif 

pengelolaan yang terbaik sangat diperlukan untuk menentukan maju 

mundurnya kondisi perekonomian. 

Persaingan antara perusahaan di dalam dunia bisnis semakin hari 

semakin ketat karena pada era globalisasi ini menuntut pada setiap perusahaan 

untuk terus beroperasi untuk keberadaan perusahaan dimata masyarakat dapat 

berjalan secara berkesinambungan. Hal tersebut yang menjadikan perusahaan 

membutuhkan beberapa faktor-faktor  yang harus dimiliki untuk dapat 

mempertahankan keberadaan perusahaan secara berkala bertahan dan selalu 

berkembang. Salah satu faktor yang paling penting di dalam suatu perusahaan 

manapun adalah sumber daya manusia yang memadai.    
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PT. Aksara Solopos beralamatkan griya Solopos Jl. Adisucipto 190 

Solo adalah suatu perusahaan penerbit surat kabar umum yaitu harian umum 

Solopos dan persiapan penerbit Solopos telah dilakukan sejak tanggal 1 April 

1997 dan diintensifkan lagi setelah surat izin usaha penerbit perusahaan 

(SIUPP) turun pada tanggal 12 Agustus 1997. Dalam SIUPP disebutkan 

Solopos satu terbit tujuh kali seminggu, untuk edisi Minggu telah terbit 

pertama kali pada tanggal 28 Juni 1998. Perbedaan koran-koran di daerah lain 

yang umumnya mengklaim sendiri sebagai Koran nasional yang terbit di 

daerah, Solopos justru menempatkan diri sebagai Koran daerah yang terbit di 

daerah. Pasalnya Koran ini menjadi besar di daerah bersama dengan kian 

meningkatnya dinamika masyarakat Surakarta yang bakal menjadi kota 

Internasional.  

Hal ini mendorong setiap manusia untuk lebih bebas dalam memilih 

sarana informasi yang cepat dan tepat. Fenomena seperti ini membangkitkan 

semangat bagi industri persuratkabaran (percetakan) menjadi ajang persaingan 

ekonomi dan bisnis dalam upaya untuk menjaring orang-orang yang haus akan 

informasi untuk menjadi konsumen (pelanggan). 

Perusahaan termasuk persuratkabaran (percetakan) yang bertujuan 

memberikan kepuasan tertinggi bagi konsumen akan berupaya untuk 

menetapkan suatu strategi pemasaran yang sesui dengan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Banyak hal yang bisa membuat suatu kemajuan  

perusahaan. Keefektivan setiap organisasi maupun salah satunya adalah 

perilaku manusianya itu sendiri. Manusia adalah sumber daya yang paling 
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umum bagi semua organisasi tidak ada organisasi ataupun perusahaan tanpa 

manusia dan setiap manusia dalam organisasi dituntut untuk memiliki kinerja 

yang tinggi walaupun tiap individu memiliki perilaku yang berbeda-beda. 

Kinerja yang tinggi adalah dasar prestasi organisasi, para pimpinan organisasi 

harus memandang sikap karyawan sebagai perwujudan yang unik dari seluruh 

faktor perilakunya. Oleh karena itu, agar tercipta kinerja yang diharapkan 

perlu pembinaan disiplin dan motivasi dari pemimpin. 

Disiplin adalah gambaran loyalitas pegawai yang dilandasi adanya 

kesadaran dan tanggung jawab terhadap tugas secara rasional, cermat dan 

tertib. Disiplin akan lebih memantap net working (jaringan kerja) 

organisasional. Menurut Sondang (2001:305) disiplin merupakan tindakan 

manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan 

berbagai kententuan tersebut. Pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk 

pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan 

perilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusaha 

bekerja secara kooperatif dengan para karyawan yang lain serta meningkatkan 

prestasi kerjanya. Menurut Suyadi (1999:31) disiplin adalah ketaatan 

karyawan bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan 

perusahaan dimana dia bekerja. Ada tiga bentuk disiplin, pertama, terdapat 

disiplin manajerial dimana segala sesuatu tergantung pada pimpinan, dari 

permulaan hingga akhir. Kedua, terdapat  disiplin tim di mana kesempurnaan 

kinerja bermuara dari ketergantungan satu sama lain, dan ketergantungan ini 

berkecambah dari suatu komitmen setiap anggota terhadap seluruh organisasi. 
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Ketiga, terdapat disiplin diri di mana pelaksanaan tunggal sepenuhnya 

tergantung pada pelatihan, ketangkasan dan kendali diri. 

Selain disiplin, motivasi juga mendukung untuk meningkatkan kinerja 

karyawan di dalam perusahaan. Motivasi adalah gambaran dari dorongan-

dorongan yang ada pada tiap-tiap individu pegawai untuk berprestasi sesuai 

dengan tingkatan dan kemampuannya masing-masing semakin tinggi 

tingkatan motivasi dirinya untuk bekerja, maka pada umumnya kinerja 

seseorang akan meningkat. Menurut Suyadi (1999:5) motivasi adalah 

membahas adanya hubungan antara upaya melaksanakan kerja (job effort) 

dengan kinerja dan hasil kinerja (performance outcomes) dan. Tanpa adanya 

motivasi dari karyawan terhadap kerja untuk bekerja sama bagi kepentingan 

perusahaan maka tujuan perusahaan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. 

Sebaliknya apabila terdapat motivasi yang besar dari karyawan suatu jamianan 

atas keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Pemberian 

motivasi dimaksudkan pemberian rangsangan terhadap karyawan agar bekerja 

dengan segala daya upaya. Motivasi dipengaruhi oleh persepsi karyawan 

mengenai keadilan dari alokasi penghargaan. Motivasi akan turun pada saat 

para karyawan percaya bahwa pengharagaan dialokasikan secara tidak adil. 

Penghargaan juga harus diintegrasikan kedalam sistem penilaian. Jika prestasi 

diukur pada tingkat individu, maka prestasi individu perlu diberi penghargaan. 

Disisi lain, pada saat prestasi merupakan hasil dari kelompok, penghargaan 

seharusnya dialokasikan kepada kelompok tersebut. Karena motivasi 
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menjelaskan bagaimana orang berjuang untuk mendapatkan persamaan dan 

keadilan dalam pertukaran sosial atau hubungan meberi dan menerima. 

Di tengah kompensasi global, perusahaan menuntut kinerja yang 

tinggi. Seiring dengan itu, kalangan karyawan membutuhkan umpan balik atas 

kinerja mereka sebagai pedoman perilakunya dimasa depan. Penilaian kinerja 

berkenaan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang 

ditugaskan atau diberikan. Sedangkan kinerja adalah prestasi kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai seoarang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesui dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan 

menurut Eka Nuraini (2004:39) penilaian kinerja adalah merupakan salah satu 

cara untuk meningkatkan kinerja karyawan, dan merupakan proses penilaian 

prestasi kerja pegawai yang dilakukan oleh pimpinan secara sistematik 

berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. 

Berdasarkan latar balakang masalah tersebut di atas, maka dalam 

penyusunan skripsi penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Analisis Pengaruh Beberapa Faktor Terhadap Kinerja Karyawan pada 

PT. Aksara Solopos Di Surakarata”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh variabel disiplin dan motivasi secara bersama-sama 

terhadap kinerja karyawan? 
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2. Variabel mana diantara disiplin dan motivasi yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap kinerja karyawan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel disiplin dan motivasi secara 

bersama-sama terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui variabel mana diantara variabel disiplin dan motivasi 

yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan. 

 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini semoga memiliki manfaat yang dapat diperoleh: 

1. Penelitian 

Sebagai bahan pembelajaran, penembahan pengetahuan, 

pengalaman serta untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama 

kuliah khususnya tentang pengaruh beberapa faktor terhadap kinerja 

karyawan tentang disiplin, motivasi, dan kinerja karyawan. 

2. Perusahaan 

Menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan masukkan untuk PT. 

Aksara Solopos yang beralamatkan griya Solopos JL. Adisucipto 190 Solo 

mengelola Sumber Daya Manusia tentang pengaruh beberapa faktor 

terhadap kinerja karyawan khususnya tentang disiplin, motivasi, dan 

kinerja karyawan. 
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3. Pihak Lain 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

perbandingan dan sebagai bahan masukkan bagi peneliti lain yang 

mengambil bidang yang sama. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang pengertian manajemen sumber daya manusia, 

tujuan manajemen sumber daya manusia, pengertian kinerja, 

variabel yang mempengaruhi kinerja, beberpa faktor kinerja. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini berisi kerangka penelitian, hipotesis, obyek 

penelitian, data dan sumber data, populasi, sample, teknik 

pengambilan sampel, metode pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, instrument penelitian, metode analisis data. 

BAB IV  PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Gambaran umum perusahaan, pengujian instrumen, analisis data, 

dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENETUP 

  Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran. 




