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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Keberhasilan sebuah perusahan tidak lepas dari peran sumber daya 

manusia. Sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas harus selalu 

dikelola dan dikembangkan oleh organisasi untuk dapat mencapai kinerja 

yang diharapkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya 

manusia sangat diperlukan supaya karyawan memiliki sikap dan perilaku 

yang mampu memberikan pelayanan dan pengayoman serta dapat 

memberikan kesejahteraan lahir batin kepada masyarakat (Susilaningsih, 

2008:3). 

Karyawan dituntut mampu menyelesaikan tugas dan 

tanggungjawab nya dengan sempurna dengan tingkat kesalahan yang 

seminamal mungkin. Berhasil atau tidaknya karyawan dapat dalam 

mengemban tugas yang diberikan dapat diukur melalui kepuasan 

pelanggannya, berkurangnya jumlah keluhan dari para pelanggan, 

tercapainya target sesuai dengan perhatituangan yang dilakukan, 

penyelesaian tugasnya secara efisien, serta mampu melakukan peran 

fungsinya sehingga mampu menciptakan hubungan positif bagi 

keberhasilan suatu perusahaan. 

Kualitas sebuah organisasi diperoleh dari sumber daya 

manusianya, apabila sumber daya manusianya berkualitas maka organisasi 

tersebut akan bertahan dan akan terus meningkat dan berkembang. Sebagai 
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pusat dalam mempertahan kan sebuah organisasi perusahaan harus terus 

membina faktor manusia yang merupakan penggerak organisasi, Sia-sia 

apabila faktor manusia tidak dibina organisasi karena faktor-faktor lain 

dalam organisasi juga tidak akan memperoleh kemajuan apabila faktor 

manusia atau sumber daya tidak dibina.   

Penegakan kedisiplinan karyawan merupakan sesuatu yang penting 

bagi peningkatan kinerja karyawan, sebab dengan kedisiplinan akan 

membuat pekerjaan yang dilakukan semakin cepat, tepat dan ssesuai 

harapan dari perusahaan. Disiplin dapat meningkatkan kualitas organisasi, 

dengan kedisiplinan karyawan akan termotivasi untuk melakukan tugasnya 

dengan baik secara individu dan kelompok. 

Dengan adanya motivasi kerja akibat dari disiplin tersebut akan 

memberikan kegairahan bekerja kepada karyawan. Dengan pemberian 

motivasi kerja dimaksudkan pemberian daya perangsang kepada karyawan 

yang bersangkutan agar karyawan tersebut bekerja dengan segala 

upayanya. (Analisa, 2011:13). Untuk meningkatkan motivasi kerja 

karyawan di organisasi diperlukan lingkungan kerja yang kondusif guna 

mendorong terciptanya sikap dan tindakan yang profesional dalam 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan bidang dan tanggung jawab 

masing – masing.  

Tanpa disadari saat ini tas sudah menjadi kebutuhan primer baik 

untuk anak-anak sampai orang tua, dan juga kalangan pelajar sampai 

pekerja. Salah satu pihak yang mampu memenuhi kebutuhan tas tersebut 
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adalah home industri UD. Inova, sebagai usaha dagang yang setiap harinya 

karyawan di tuntut untuk memproduksi tas sesuai dengan kebutuhan 

masyarat. Organisasi yang baik itu dapat dilihat dari bagaimana organisasi 

tersebut dalam meningkatkan kualitas dan kuantitasnya kepada pelangan. 

Untuk menjaga agar UD. Inova mampu memberikan produk yang baik 

sesuai standar masyarakat, maka diperlukan kinerja sumber daya manusia 

yang baik. Kinerja sumber daya manusia yang baik tersebut tidak lepas 

dari beberapa faktor yang mendukungnya salah satunya adalah disiplin 

kerja, motivasi kerja dan lingkungan kerja. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul: "Analisis Pengaruh Disiplin Kerja 

Motivasi kerja, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

UD. Inova Home Industri Tas Kabupaten Wonogiri"  

B.  RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan? 

4. Apakah ada pengaruh yang signifikan motivasi kerja, disiplin kerja 

dan lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Teoretis 

Menambah referensi bagi peneliti lain, penelitian ini bisa dijadikan 

landasan dalam mengembangkan model penelitian mengenai pengaruh 

disiplin kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan yang lebih komprehensif dengan objek yang lebih luas. 

2. Praktis  

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan 

bagi pihak manajemen UD. Inova home industri tas kabupaten 

Wonogiri. 


