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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Sumber daya manusia merupakan komponen utama suatu 

organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dalam setiap aktivitas 

organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status dan 

latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin yang heterogen yang dibawa 

kedalam suatu organisasi sehingga tidak seperti mesin, uang dan material, 

yang sifatnya pasif dan dapat dikuasai dan diatur sepenuhnya dalam 

mendukung tercapainya tujuan organisasi.  

Sumber daya manusia baik yang menduduki posisi pimpinan 

maupun anggota merupakan faktor terpenting dalam setiap organisasi atau 

instansi baik pemerintah maupun swasta. Hal ini karena berhasil tidaknya 

suatu organisasi atau instansi sebagian besar dipengaruhi oleh faktor 

manusia selaku pelaksana pekerjaan. Untuk mempersiapkan sumber daya 

manusia tidak hanya dilihat dari segi kuantitasnya saja,  sebab tersedianya 

sumber daya manusia yang cukup banyak belum tentu merupakan jaminan 

bahwa hasil yang dicapai akan efisiensi dan efektif. Sebagai langkah awal 

untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah dimulai 

dengan menarik dam memilih tenaga kerja yang sesuai dengan standar 

personalia perusahaan. 

Kinerja merupakan hasil atau tingkatan keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas 



2 
 

di bandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti : standar hasil kerja, 

target atau sasaran atau kriteria yang telah di tentukan terlebih dahulu dan 

telah disepakati bersama (Rivai, 2005 : 16) Menurut Wirawan (2009:5) 

kinerja merupakan keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau 

indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu 

dan kinerja karyawan merupakan hasil sinergi dari sejumlah faktor yaitu 

faktor internal karyawan (meliputi disiplin kerja, motivasi kerja, 

pengetahuan dan keterampilan), lingkungan internal organisasi (meliputi 

kepemimpinan, strategi organisasi, visi dan misi, struktur organisasi, 

pendidikan dan pelatihan, dan kebijakan organisasi), dan faktor 

lingkungan eksternal organisasi.  

Pendidikan dan disiplin kerja dimaksudkan juga untuk 

menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan baru atas sikap, tingkah laku, 

keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan tuntutan perubahan teknologi 

pada saat ini. Program pendidikan dan disiplin kerja yang diberikan 

kepada karyawan merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk dapat 

meningkatkan sumber daya manusianya. Karena begitu pentingnya 

masalah pendidikan dan disiplin kerja karyawan bagi perusahaan atau 

organisasi untuk perkembangan di masa yang akan datang, juga bagi 

karyawan itu sendiri untuk meningkatkankinerjanya.  

PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk merupakan perusahaan publik 

yang bergerak di bidang bisnis makanan seperti mie kering,mie 

instan,bihun kering,bihun instan,biscuit, wafer stick. Dan berlokasi di Jl. 
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Grompol Jambangan Km. 5.5 Desa Sepat Kecamatan Masaran, Kabupaten 

Sragen, Indonesia. Seiring perkembangan usaha yang pesat, perseroan 

menjalankan tiga divisi usaha yaitu Divisi Makanan atau TPS Food, Divisi 

Beras atau TPS Rice dan Divisi Kelapa Sawit atau TPS Palm Oil. 

Pentingnya pendidikan dan disiplin kerja bagi karyawan PT Tiga Pilar 

Sejehtera Food Tbk sangat berpengaruh terhadap kinerjanya. Oleh karena 

itu dengan pendidikan dan disiplin yang menjadi standar bagi perusahaan 

dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang pengaruh pendidikan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

Pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

diidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Tiga Pilar Sejahtera Food  Tbk. 

2. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan pada PT Tiga Pilar Sejahtera 

Food Tbk adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Peneitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis,sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan 

pemikiran bagi dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan 

yang terkait guna menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori yang berkaitan 

dengan penelitian dan diuraikannya penelitian-penelitian 

terdahulu. 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka pemikiran, 

hipotesis, definisi operasional, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, dan 

metode analisis data. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi penelitian dan data 

yang diolah. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


