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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia bukan merupakan sesuatu yang baru di lingkungan 

organisasi maupun perusahaan, karena pada hakekatnya sumber daya manusia adalah 

salah satu hal yang penting dalam mendukung keberhasilan suatu perusahaan. 

Dengan mengelola sumber daya manusia yang baik merupakan suatu langkah awal 

untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Agar aktivitas manajemen dapat berjalan 

dengan lancar, perusahaan harus mempunyai karyawan yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan skill yang tinggi serta diperlukan juga keuletan, tanggung jawab, 

disiplin dan komitmen sehingga mampu mengelola perusahaan seoptimal mungkin 

dan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

 Kinerja karyawan adalah hal yang sangat penting, sebab dengan kinerja akan 

diketahui sejauhmana kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya. Kinerja karyawan memiliki beberapa istilah yang sering 

dikenal dengan Job Performance atau Actual Performance. Sinambela (2012) 

menjelaskan bahwa kinerja karyawan didefinisikan sebagai kemampuan karyawan 

dalam melakukan suatu keahlian tertentu. Dengan kinerja karyawan yang tinggi akan 

membuat karyawan termotivasi untuk bekerja, lebih bersemangat dalam menjalankan 

tugasnya serta akan mendorong sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan 

ditunjukkan dengan kenaikan produktivitas karyawan. 
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 Meningkatkan kinerja karyawan akan membawa kemajuan bagi perusahaan 

agar mampu bertahan dalam persaingan global yang tidak stabil, oleh karena itu 

upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan tantangan perusahaan 

yang paling serius karena keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan 

hidup perusahaan agar terus berkembang tergantung pada kualitas kinerja karyawan 

yang ada di dalamnya. Indikator- indikator yang dapat menentukan seorang karyawan 

tersebut memiliki kinerja yang baik dapat dengan melihat tingkat efektivitas dan 

efisiensi, kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, ketepatan waktu, produktivitas, 

dan keselamatan. (Moeheriono, 2012) 

Namun berdasarkan fakta yang ada sekarang menunjukkan tidak semua 

karyawan memiliki kinerja yang tinggi sesuai harapan perusahaan. Masih banyak 

terdapat beberapa karyawan yang memiliki kinerja yang rendah. Berdasarkan 

peringkat indeks kinerja yang telah dilakukan World Investment Report (WIR) tahun 

2003, indeks kinerja Indonesia menempati urutan 138 dari 140 negara. Peringkat ini 

memperhatikan indikator peringkat kehadiran, kualitas kerja (profesionalisme dalam 

bekerja), dan kuantitas pekerjaan karyawan indonesia masih tergolong rendah (Yuli, 

2004) 

Menurut data terbaru pada tahun 2009 mengenai keberhasilan pembangunan 

sumber daya manusia antar negara Indeks Pembangunan Manusia atau Human 

Development Index (HDI) Indonesia berada di rangking 111 dari 182 negara. Dengan 

peringkat ini Indonesia diklasifikasikan dalam negara dengan pembangunan sumber 
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daya manusia menengah. Berdasarkan fakta tersebut menunjukkan rendahnya 

kualaitas SDM yang ada, sehingga Indonesia harus bekerja keras untuk melakukan 

pengembangan potensi dan pembinaan yang ada agar mampu meningkatkan kualitas 

sumber daya manusianya. (Wikipedia, 2010) 

Kinerja karyawan merupakan suatu pencapaian yang dilakukan oleh seorang 

karyawan seberapa banyak ia mampu melaksanakan dan menghasilkan produk 

maupun hasil kerja sesuai dengan tugas serta tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya dalam suatu periode waktu untuk mencapai tujuan perusahaan.Seorang 

karyawan dikatakan memiliki kinerja yang tinggi, apabila beban kerja yang 

ditetapkan tercapai jika tidak maka akan mempengaruhi kerja karyawan. 

Selain itu berdasarkan kenyataan yang ada dalam perusahaan menurut kepala 

bagian personalia PT. Ambassador Garmindo menyebutkan apabila seorang 

karyawan tidak mampu menghasilkan barang sesuai dengan target dalam perusahaan 

maka dapat menambah beban kerja  dan hasil kerja karyawannya. Setiap perusahaan 

pasti memiliki target yang harus mampu dihasilkan oleh pekerjanya, dan hasil dari 

tahun ke tahun harus dapat memiliki impact yang bagus untuk perusahaan. Sehingga 

apabila karyawan yang bekerja dapat memenuhi setiap indikator kinerja ataupun 

aspek – aspek seorang karyawan itu memiliki kinerja yang tinggi dalam sebuah 

perusahaan, seperti seorang karyawan itu harus dapat menghasilkan barang jadi 

sesuai target perusahaan, masuk kerja sesuai jadwalnya, tepat waktu dan tidak sering 

absen, memperhatikan keamanan (safety) saat bekerja yang mana subjek yang 



4 

 

 

 

dijadikan dalam penelitian ini adalah karyawan yang berada pada bagian produksi 

yang berkontak langsung dengan alat – alat yang mesti tidak sembarangan dalam 

menggunakannya seperti jarum, dll, kemudian memiliki hubungan dengan sesama 

karyawan dalam satu kelompok (teamwork) baik, maka hal ini dapat  meningkatkan 

penilaian serta karyawan menjadi lebih semangat ketika bekerja.  

 Seorang karyawan berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya di sebuah 

perusahaan dapat diketahui melalui penilaian perusahaan atas kinerja yang telah 

dilakukan. Kinerja dapat dikatakan seberapa besar seorang karyawan memberikan 

hasil yang ia capai terhadap kemajuan serta perkembangan perusahaannya. 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, salah satu dari 

banyak faktor tersebut adalah disiplin kerja karena tanpa adanya disiplin maka segala 

kegiatan yang dilakukan akan mendatangkan hasil yang kurang memuaskan dan tidak 

sesuai dengan harapan. Hal ini dapat mengakibatkan tidak tercapainya sasaran dan 

tujuan perusahaan sehingga dapat menghambat laju pertumbuhan perusahaan. Bacal 

(2002) menyebutkan bahwa disiplin merupakan sebuah proses yang digunakan untuk 

menghadapi permasalahan kinerja, proses ini melibatkan manajer dalam 

mengidentifikasi dan mengkomunikasikan masalah-masalah kinerja kepada 

karyawan. Apabila masalah kinerja tidak segera diperbaiki maka manajer ikut terlibat 

langsung dalam mengidentifikasi masalah yang ada, mengkomunikasikan, serta 

menerapkan konsekuensi sesuai peraturan perusahaan. 
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 Berperilaku disiplin dalam suatu organisasi, instansi, maupun perusahaan 

merupakan hal yang wajib diikuti oleh setiap anggotanya. Terdapat fenomena yang 

sekarang ini banyak menjadi problem pada setiap instansi pemerintah mengenai 

kedisiplinan karyawannya. Dalam sebuah berita online dijelaskan beberapa pegawai 

negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kota Magelang, Jawa Tengah, 

diberhentikan oleh Wali Kota Magelang karena terbukti sering tidak masuk kerja. 

Dalam sepanjang tahun 2014 pegawai tersebut kedapatan 46 kali membolos kerja 

tanpa alasan yang jelas.Pegawai tersebut terbukti melanggar PP 53 tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dari sekitar 4000 lebih PNS yang ada dalam 

pemerintahan kota magelang sekertaris daerah meminta untuk seluruh jajarannya 

menaati kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, salah satunya mengenai 

disiplin masuk kerja dan disiplin menyelesaikan tugas yang telah menjadi tanggung 

jawabnya. Dengan demikian seluruh karyawan yang sudah terikat dalam suatu 

organisasi harus menaati dan mematuhi peraturan yang ada dan harus dilaksanakan 

sebaik-baiknya. (Kompas, 2015) 

 Disiplin adalah keadaan yang ideal dalam mendukung pelaksanaan tugas 

sesuai aturan untuk mengoptimalkan kerja karyawan. Salah satu syarat untuk 

menumbuhkan disiplin kerja yaitu dengan adanya lingkungan kerja yang nyaman dan 

mendukung, pembagian kerja yang merata pada semua karyawan sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawab masing-masing agar setiap orang dapat menyelesaikan tugas 
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yang telah ditargetkan oleh perusahaan tepat waktu, hasil pekerjaan sesuai dengan 

yang ditetapkan, dan dapat mempertanggung jawabkan apa yang dikerjakan. 

 Selain itu tidak hanya pegawai negeri sipil saja yang kerap kali mengalami 

permasalahan kinerja maupun disiplin dalam organisasi atau instansinya tetapi 

karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan yang berhubungan dengan sumber 

daya manusia juga memiliki kecenderungan untuk bertindak indisipliner. Fenomena 

masalah yang mendukung setelah peneliti melakukan wawancara dengan kepala 

bagian personalia PT. Ambassador Garmindo mengatakan: 

 “jika ada karyawan yang melakukan tindakan tidak disiplin seperti datang 

terlambat, tidak masuk kerja tanpa ijin, malas atau tidak serius dalam 

melakukan pekerjaannya dapat mempengaruhi kinerja dari pabrik ini. Apabila 

seorang karyawan tersebut masuk kerja dalam sehari saja ia dapat 

menyelesaikan pekerjaanya sama dengan karyawan yang lain atau dengan 

beban kerja yang sama dan sesuai target perusahaan yang sudah ditetapkan 

sebelumnya, kemudian apabila seorang karyawan itu tidak masuk kerja akan 

berdampak pada hasil kerjanya yang ia tinggalkan pada hari itu, barang jadi 

yang ia bisa hasilkan dalam sehari berkurang dan hal ini dapat mempengaruhi 

produksi perusahaan serta malah menjadikan beban bertambah pada karyawan 

tersebut. Hal ini berarti jika karyawan tidak mampu menghasilkan barang 

sesuai dengan target dalam perusahaan maka dapat menambah beban dan 

hasil kerja yang dapat mempengaruhi kinerjanya.” 

 Sanksi yang diberikan pada karyawan yang melakukan tindakan tidak disiplin 

tersebut biasanya diberikan teguran oleh atasan dalam bentuk lisan maupun 

tertulis.Teguran lisan biasanya dilakukan dengan memanggil karyawan dan memberi 

tahu karyawan agar tidak mengulangi perbutannya lagi atau apabila karyawan 

tersebut hendak tidak masuk ijin terlebih dahulu. Dalam perusahaan tersebut terdapat 

tata cara yang harus ditaati oleh setiap karyawannya apabila hendak meninggalkan 
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pabrik selama beberapa waktu. Apalagi dengan jumlah karyawan yang tidak tetap 

dalam perusahaan hampir 50% dan tidak banyak karyawan tetap banyak 

menimbulkan kendala. Hal ini didukung oleh pernyataan seorang leader karyawan 

yang saat peneliti sedang melakukan wawancara, karyawan tersebut mengeluhkan: 

“Ada hampir 10 karyawan yang tidak masuk kerja tanpa ijin pada hari itu, 

kalau disini karyawannya tidak ada karyawan tetap bagaimana apa nanti saya 

yang harus mengerjakan semua sendiri”. 

Tidak berlebihan kiranya dalam sebuah perusahaan itu dituntut untuk bekerja 

dengan optimal dan menghasilkan produk atau barang sesuai dengan ketentuan 

perusahaan, yang mana hal ini akan berdampak pada kinerja karyawan tersebut dan 

bagaimana karyawan dapat menaati dan menjalankan peraturan yang ada pada 

perusahaan tersebut. Dengan begitu perusahaan harus bekerja keras untuk mencapai 

target perusahaan dan mendidik karyawan untuk meningkatkan disiplin, prosedur 

kerja sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka 

peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja 

karyawan? Mengacu pada rumusan masalah tersebut peneliti tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul : “Hubungan antara Disiplin Kerja dengan Kinerja 

Karyawan.” 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 
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1. Hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan 

2. Tingkat atau kondisi disiplin kerja dari subjek penelitian 

3. Tingkat atau kondisi kinerja karyawan dari subjek penelitian 

4. Pengaruh dan sumbangan efektif disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

C. Manfaat Penelelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Perusahaan dan Pimpinan 

Memberikan sumbangan informasi mengenai pentingnya disiplin kerja yang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan sehingga nantinya dengan disiplin 

kerja yang baik mampu tercapai tujuan-tujuan yang diharapkan oleh 

perusahaan. 

2. Karyawan  

Dapat meningkatkan kualitas serta tingkat disiplin kerja karyawan sehingga 

nantinya karyawan perusahaan mampu bekerja secara optimal dengan 

mengikuti aturan yang berlaku. 

3. Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu memberikan informasi 

sumbangan pengetahuan tentang psikologi industri dan organisasi, khususnya 

mengenai hubungan antar disiplin kerja dengan kinerja karyawan. 

  


