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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada zaman sekarang ini, teknologi sudah berkembang pesat di Indonesia. 

Zaman dimana teknologi sudah maju, akan tetapi perkembangan sumber daya 

manusianya terkadang belum bisa mengikuti teknologi yang berkembang. Hal 

ini masyarakat terkadang meenggunakan tenaga tradisional lebih 

menguntungkan dari sisi biaya perawatan maupun pembelian alat. Salah 

satunya usaha penggilingan padi walapun pada dasarnya juga menggunakan 

alat untuk penggilingan padi akan tetapi secara keseluruhan menggunakan 

trandisional seperti penebasan padi, penejmuran padi, dll. Itu semua masih 

menggunakan tenaga tradisional yaitu menggunakan sumber daya manusia.  

Penggilingan padi sanngat dibutuhkan oleh Indonesia dikarenakan Indonesia 

yang dahulunya pengekspor beras salah satu terbesar, sekarang tidak lagi 

menjadi pengekspor bahkan sekarang malah menjadi pegimpor. Ini dikarenakan 

banyak lahan-lahan yang sudah menjadi pemukiman seiring semakin 

bertambahnya manusia setiap tahunnya secara signifikan yang berdampak pada 

pengurangan lahan padi. Akan tetapi usaha penggilingan padi tidak akan mati 

begitu saja karena di Indonesia masih jarang yang melakukan usah tersebut. 

Terlebih usaha ini biasanya menjadi bisnis turun temurun alias (bisnis keluarga) 

yang saat ini digeluti. 
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Bisnis ini menjadi peluang usaha yang begitu besar dan menciptakan 

lapangan kerja disekitarnya. Dikarenakan ketika membuka usaha penggilingan 

padi, karyawan yang dimanfaatkan hanyalah disekitarnya sehingga secara rata-

rata tidak mengambil karyawan di luar daerah. Pada dasarnya sistem kerja yang 

dilakukan merupakan sistem kerja yang berlandaskan kekeluarga. Untuk itu 

apabila sistem tersebut tidak dikontrol sedemikian rupa maka karyawan tersebut 

akan melakukan pekerjaannya seenaknya sendiri. Padahal usaha ini tidak serta 

merta berjalan begitu gampangnya pasti terdapat persaingan yang besar. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan dalam melakukan 

pekerjaan tersebut demi menegakkan aturan-aturan yang sudah diberlakukan 

dalam usaha tersebut dengan didukung kedisiplinan. 

Kedisiplinan mempunyai peran yang sangat penting dalam mejalankan 

suatu usaha dalam mencapai tujuan yang sudah ditargetkannya.  Penegakan 

kedisiplinan harus dilakukan oleh seorang pimpinan. Seorang pemimpin 

merupakan orang yang sudah ahli dan mengusai semua bidang yang dikuasai 

dalam mempengaruhi seorang karyawan. Seorang pemimpin ketika tidak punya 

power dalam usaha tersebut maka karyawan atau pegawainya akan 

menganggap remeh pada pimpinan. Hal ini akan menciptakan penegakan 

aturan-aturan yang sudah dibuat dalam perusahaan, akan tidak dipatuhi yang 

membuat kedisiplinan karyawan akan berkurang. Pemimpin tidak hanya 

mencapai tujuan saja, tetapi juga harus memperbaiki proses yang dilakukan 
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dalam intern perusahaan mengenai kedisiplinan yang menjadi pokok penting 

yang akan mempengaruhi kinerja seorang karyawan dalam melakukan suatu 

usaha. 

Dalam kedisiplinan tidak hanya gaya kepemimpinan yang menjadi salah 

satu faktor tetapi motivasi juga menjadi salah satu faktornya dalam kedisiplinan 

( Martoyo, 2007). Motivasi merupakan suatu niat yang menjadi memicu 

seorang karyawan dalam melakukan pekerjaan tersebut.  Menurut Rivai (2009) 

motivasi merupakan suatu kumpulan tindakan yang akan mempengaruhi 

perilaku dalam mencapai tujuan yang spesifik. Motivasi dalam dibuat dari 

rangsangan luar tetapi pada dasaranya motivasi tumbuh dalam diri setiap orang. 

Bagaimana niat seseorang dalam bekerja itu dapat tercermin dari tindakan 

mereka.  

Faktor yang kedua lingkungan kerja dalam sebuah perusahaan. 

Lingkungan kerja merupakan semua kondisi baik fisik maupun non fisik yang 

ada ditempat kerja suatu perusahaan. Lingkungan kerja ini juga menjadi salah 

satu faktor penting dalam kedisiplinan. Ketika lingkungan kerja seorang 

karyawan tidak mendukung baik yang berupa fisik atau terlihat  maupun 

nonfisik atau tidak terlihat maka kenyamanan karyawan dalam  berkerja akan 

tergantung yang akan mengakibatkan kedisiplinan kerja karyawan juga 

terganggu. Sebagai contoh ketika dalam satu perusahaan antar karyawan tidak 

dapat melakukan kerja sama atau tidak bisa berkomunikasi dengan baik maka 
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karyawan yang satu dengan lain akan merasa tidak nyaman dan akan 

melakukan pekerjaan dengan malas.  

Ini menandakan bahwa faktor lingkungan kerja tersebut dapat 

mempengaruhi tingkat kedisiplinan kerja karyawan. Dalam hal ini akan 

berdampak pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai perusahaan tidak dapat secara 

optimal tercapai. Dari penjelasan diatas, penelitian ini ingin mengangkat judul 

“Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kedisiplinan 

Kerja Pegawai Pada UD. Sari Bumi”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dijealakan diatas, dapat dirumuskan 

masalahnya adalah: 

1. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kedisiplinan kerja 

pegawai pada UD. Sari Bumi? 

2. Bagaiman pengaruh motivasi kerja terhadap kedisiplinan kerja 

pegawai pada UD. Sari Bumi? 

3. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap 

kedisiplinan kerja pegawai pada UD. Sari Bumi? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menngidentifikasi pengaruh 

secara parsial maupun simultan lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap 

kedisiplinan kerja pegawai pada UD. Sari Bumi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bidang Akademisi 

Penelitian ini bermanfaat sebagai aplikasi dalam menerapkan teori-

teori yang dikembangkan dengan wawasan yang luas yang didapat didalam 

akademik dan dengan menggunakan bukti-bukti data yang diperoleh dalam 

lapangan. Hasil tersebut akan dipadukan dengan teori yang dibuat dalam 

kesimpulan hasil akhirnya. 

2. Bidang Praktisi 

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada UD. Sari Bumi yang 

merupakan usaha penggilingan padi dalam menggambarkan motivasi yang 

dibentuk pegawainya dalam bekerja sesuai dengan ruang lingkup yang 

ditentukan dan bagaimana kondisi kerja dirasakan pegawai dalam melihat 

kedisiplinan kerjanya. 

 


