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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Didalam dunia usaha, karyawan merupakan aset yang perlu 

dikembangkan agar makin produktif didalam bekerja, mampu beradaptasi dan 

bersaing mengikuti perkembangan jaman. Hunjra dkk (2014) menyatakan 

bahwa sumber daya manusia dapat memainkan peran yang cukup besar bagi 

tingkat kinerja organisasi. Oleh karena itu, setiap perusahaan selalu berupaya 

untuk mendapatkan karyawan yang memberikan prestasi kerja dalam bentuk 

produktivitas kerja setinggi mungkin untuk mencapai visi dan misi 

perusahaan.  

Produktivitas kerja karyawan didefinisikan sebagai usaha yang 

dilakukan oleh seorang karyawan didalam meningkatkan kemampuan 

kerjanya secara professional melalui berbagai kegiatan yang 

berkesinambungan (Farida, 2009). Menurut Sumbodo (dalam Jannatin dan 

Hadi, 2012), bagi suatu perusahaan, produktivitas kerja karyawan sangatlah 

penting karena digunakan sebagai alat ukur keberhasilan menjalankan usaha. 

Michael Porter menyatakan bahwa produktivitas digunakan sebagai alat 

penentu tingkat daya saing baik pada level individu, perusahaan, industri 

maupun negara. 

Di Indonesia, tingkat produktivitas kerja karyawan tergolong masih 

rendah. Produktivitas kerja yang rendah ini juga menjadi permasalahan di 

banyak usaha sektor industri di Indonesia. Berdasarkan data dari ILO 
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(International Labour Organization) tahun 2009 (dalam Jannatin dan Hadi, 

2012), tingkat produktivitas kerja dunia usaha di Indonesia berada di posisi 83 

dari 124 negara, yang berarti produktivitas kerja Indonesia rendah. 

Jannatin dan Hadi (2012), menjelaskan bahwa kualitas SDM Indonesia 

di kalahkan oleh Malaysia. Hal ini terbukti dari tingkat produktivitas dunia 

usaha Indonesia berada di peringkat 58, jauh di bawah negara tetangga di Asia 

Tenggara seperti Thailand yang berada di peringkat 27 maupun Malaysia pada 

posisi 18. 

Beberapa hal yang dilakukan karyawan pada suatu perusahaan yang 

menyebabkan turunnya produktivitas kerja yaitu karyawan berusaha mencari 

lowongan kerja lain, karyawan bekerja kurang cekatan, lebih banyak 

mengobrol dengan rekan kerja, bekerja dengan seenaknya, pemogokan kerja, 

bahkan hingga melakukan demo.  

Seperti halnya, kasus yang pernah terjadi di PT Mitra Garment 

Indoraya yang beroperasi selama 16 tahun memasok busana ke merek terkenal 

Animale di Perancis dan memiliki 1234 orang penjahit (karyawan), yang 

beralamatkan di jalan imam bonjol 448, Denpasar. Terjadi demo 700 penjahit 

yang menyebabkan rendahnya produktivitas kerja karyawan dan kerugian 

perusahaan mencapai Rp 7,3 milliar. Selain itu, perusahaan pun terancam 

tidak akan mampu memenuhi target pengiriman contoh produk ke luar negeri 

(Sulastra, 2008). 

Selain itu, terdapat pula kasus mogok kerja karyawan PT Freeport 

Indonesia mulai dilakukan pada 15 September 2011. Aksi mogok ini 
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menyebabkan perusahaan tambang yang beroperasi di Papua ini berhenti 

mengirimkan konsentrat (hasil olahan ore/biji tambang) baik ke pasar 

domestik maupun luar negeri. Selain produktivitas terhenti juga menyebabkan 

kerugian perusahaan yang cukup besar (Djumena, 2011). 

Ukuran produktivitas pada setiap perusahaan berbeda-beda tergantung 

pada konsep yang di terapkan. Seperti halnya pada PT. Sinar Niaga Sejahtera 

Regional Jateng 2 Jogjakarta untuk karyawan salesman, produktivitas kerja 

diukur atau dilihat berdasarkan target omset perbulan yang di tetapkan oleh 

perusahaan. Apabila karyawan tidak dapat memenuhi target omset yang di 

tetapkan maka produktivitas kerjanya rendah dan sebaliknya apabila karyawan 

dapat memenuhi target omset yang di tetapkan maka produktivitas kerjanya 

tinggi.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada hari selasa 

tanggal 14 Juni 2016 pukul ± 08.25 WIB kepada seluruh karyawan salesman 

depo klaten mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerjanya yaitu kurangnya koordinasi pada waktu pengiriman 

barang,  informasi rute kunjungan yang kurang jelas, tidak dapat mengatur 

time management dengan baik, dan disiplin waktu dimana keterlambatan saat 

berangkat kerja. Dari fenomena awal tersebut, maka salah satu faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja pada karyawan PT.Sinar Niaga Sejahtera 

Regional Jateng 2 Jogjakarta yaitu disiplin. 

Menurut Anoraga (2009), faktor yang mempengaruhi produktivitas 

kerja, yaitu : pekerjaan yang menarik, upah yang baik, keamanan dan 
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perlindungan dalam pekerjaan, penghayatan atas maksud dan makna 

pekerjaan, lingkungan atau suasana kerja yang baik, promosi dan 

perkembangan diri pekerja sejalan dengan perkembangan perusahaan, merasa 

terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi, pengertian dan simpati atas 

persoalan-persoalan pribadi, kesetiaan pimpinan pada diri si pekerja dan 

disiplin kerja yang keras.  

Menurut Nitisemito (1996), disiplin kerja itu sebagai sikap, tingkah 

laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan perusahaan atau instansi 

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.  

Hilangnya disiplin akan berpengaruh terhadap efisiensi kerja dan 

efektivitas tugas pekerjaan. Dengan adanya kedisiplinan diharapkan pekerjaan 

akan dilakukan seefektif mungkin. Bilamana kedisiplinan tidak dapat 

ditegakkan maka kemungkinan tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat 

dicapai secara efektif dan efisien (Dunggio, 2013). Seorang karyawan yang 

memiliki disiplin yang baik, maka akan memiliki rasa tanggung jawab yang 

besar terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Melalui disiplin kerja pula, 

seorang pimpinan harus dapat memberikan penjelasan mengenai peraturan-

peraturan perusahaan agar karyawan taat dan patuh terhadap peraturan yang 

berlaku dalam perusahaan. Karyawan yang selalu taat dan patuh pada tata 

tertib maka akan tercipta disiplin kerja yang keras yang dapat meningkatkan 

produktivitas kerja pada seorang karyawan. 

Menurut pernyataan Sinungan (2003), “disiplin mendorong 

produktivitas atau disiplin merupakan sarana penting untuk mencapai 
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produktivitas“. Anoraga (2004) juga mengatakan agar produktivitas kerja 

pegawai dapat terlaksana sesuai dengan harapan organisasi, maka tiada lain 

kuncinya adalah disiplin. Disiplin harus ditegakkan baik kepada individu 

maupun kelompok dan kepada seluruh mereka yang terlibat di dalam 

organisasi.  

Hal ini sependapat dengan Dewi dan Aeni (2012) yang mengatakan 

bahwa untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan suatu sikap kedisiplinan 

kerja karyawan agar produktivitas kerja dari masing-masing karyawan 

tersebut dapat ditingkatkan, yang mana pada gilirannya produktivitas kerja 

karyawan secara keseluruhan akan meningkat pula. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui hubungan 

antara disiplin kerja dengan produktivitas kerja pada karyawan PT.Sinar Niaga 

Sejahtera Regional Jateng 2 Jogjakarta. Hal ini penting di lakukan agar 

perusahaan dapat menciptakan disiplin kerja yang tinggi guna meningkatkan 

produktivitas kerja pada karyawan, karena produktivitas kerja karyawan 

merupakan alat ukur keberhasilan usaha pada suatu perusahaan. Untuk itulah 

penelitian ini dilakukan. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

“Apakah ada hubungan antara disiplin kerja dengan produktivitas kerja pada 

karyawan PT.Sinar Niaga Sejahtera Regional Jateng 2 Jogjakarta?“. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis ingin memahami lebih lanjut 

melalui penelitian mengenai “Hubungan antara Disiplin Kerja dengan 

Produktivitas Kerja pada Karyawan PT.Sinar Niaga Sejahtera Regional Jateng 

2 Jogjakarta .” 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah :  

1. Untuk mengetahui hubungan antara disiplin kerja dengan produktivitas 

kerja pada karyawan. 

2. Untuk mengetahui sumbangan efektif disiplin kerja terhadap prosuktivitas 

kerja pada karyawan. 

3. Untuk mengetahui tingkat produktivitas kerja pada karyawan.  

4. Untuk mengetahui tingkat disiplin kerja pada karyawan.  

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dilihat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat menambah wawasan baru 

dalam pengembangan psikologi industri dan organisasi serta dapat dijadikan 

pertimbangan pada penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak 

perusahaan untuk selalu menciptakan dan menjaga disiplin kerja karyawan 

guna meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi karyawan untuk 

terus meningkatkan disiplin kerja agar nantinya mampu bekerja secara 

optimal dengan selalu mengikuti peraturan yang berlaku dan selanjutnya 

mampu meningkatkan produktivitas kerjanya. 
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