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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah   

Pada berbagai bidang khususnya kehidupan berorganisasi, faktor manusia 

merupakan masalah utama disetiap kegiatan yang ada didalamnya. Organisasi 

merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara terstruktur dengan 

sebuah batasan yang relatif dapat didefenisikan, bekerja secara terus menerus 

untuk mencapai tujuan (Sitohang, 2009). Semua tindakan yang diambil dalam 

melakukan setiap pekerjaan dan ditentukan oleh manusia yang menjadi anggota 

perusahaan. Perusahaan membutuhkan adanya faktor sumber daya manusia yang 

sangat potensial baik pemimpin maupun karyawan pada setiap tugas dan 

pengawasan yang merupakan sebuah tujuan perusahaan. 

Mengingat semakin besar persaingan antara perusahaan lain menuntut agar 

perusahaan harus mampu bertahan dan berkompetensi dengan perusahaan lain. 

Salah satu hal yang dapat ditempuh perusahaan agar mampu bertahan dalam 

persaingan yang sangat ketat adalah Sumber Daya Manusia. Peranan sumber 

daya manusia dalam perusahaan sangatlah penting karena pengerak utama 

seluruh kegiatan atau aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya, baik untuk 

memperoleh keuntungan maupun unuk mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan adalah manusia. Berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam 

mempertahankan eksitensi perusahaan dimulai dari usaha manusia itu sendiri 

dalam menngkatkan efektivitas dan efisiensi secara maksimal. Dengan kata lain 

kinerja organisasi atau perusahaan sangat dipengaruhi dan bahkan tergantung 

pada kualitas dan kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang 

dimilikinya. Tujuan  perusahaan dalam standarisasi atau tolak ukur agar sumber 

daya manusia atau tenaga kerja yang benar benar dapat bekerja sesuai dengan 

apa yang diinginkan oleh perusahaan (Taghulihi, 2015). 
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Tenaga kerja merupakan bagian yang integral dari suatu kesimpulan faktor 

faktor lainnya. Oleh karena itu perusahaan lebih menekankan kepada 

pengembangan sumber daya manusia agar lebih berkualitas untuk 

mengoperasikan teknologi dan dapat diharapkan dapat memiliki kemampuan 

prima serta relevan dengan bidang bisnis yang akan dilaksanakan oleh 

perusahaan. Hasil akhir proses seleksi adalah orang orang yang diterima sebagai 

karyawan baru. Bila masukan seleksi diperhatikan dengan seksama dan langkah 

langkah dalam proses seleksi, diikuti secara benar maka para karyawan baru akan 

merupakan sumber daya yang produktif dan karyawan yang produktif adalah 

bukti paling baik suatu proses seleksi yang efektif (Agus, 2016). 

Dalam sejarah Batik Solo menjabarkan Batik Solo terkenal dengan corak 

dan pola tradisionalnya, batik dalam proses cap maupun dalam bentuk tulisnya. 

Bahan bahan yang dipergunakan untuk pewarnaan masih tetap memakai bahan 

bahan dalam negri seperti slogan jawa yang sudah terkenal dari dahulu. Polanya 

tetap antara lain dengan “Sidomukti dan Sidoluhur”. 

Kampong Batik Laweyan adalah sentra perkampungan pengusaha batik di 

Solo yang memiliki daya tarik yang sangat besar. Daya tarik ini meliputi kondisi 

Sosial Ekonomi, kondisi Peninggalan Budaya dan kondisi industri batiknya. Pada 

awalnya Batik Laweyan didominasi oleh batik tradisional. Setelah adanya 

Kampong Batik Laweyan , motif desain telah jauh berkembang karena tuntutan 

permintaan pasar dan adanya usaha untuk menampilkan karya unik dan khas di 

masing masing gerai (khususnya untuk menarik wisatawan), maka dengan 

munculnya motif baru yaitu motif modern dan abstrak. Dalam kesehariannya 

motif modern dan abstrak biasanya merupakan motif yang disukai para remaja. 

Sebagian besar produksi Batik di Laweyan masih menggunakan teknologi 

tradisional. Teknologi tradisional masih tetap dipertahankan untuk menjaga 

kekhasan dan keunikan Batik Laweyan. Setelah munculnya Kampong Batik 

Laweyan, untuk mensiasati permintaan pasar yang semakin besar khususnya 
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untuk batik cap dan tulis yang menggunakan zat pewarna yang membutuhkan 

panas matahari (Agung, 2012). 

Kinerja karyawan yang tinggi sangatlah dibutuhkan oleh perusahaan , 

semakin banyak karyawan yang potensial maka produktifitas perusahaan secara 

keseluruhan akan meningkat sehingga perusahaan akan dapat bertahan dengan 

persaingan ketat dengan perusahaan lain. Karyawan dituntut untuk mampu 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan tugasnya secara efektif dan 

efisien. Keberhasilan karyawan dapat diukur melalui kepuasan konsumen, 

berkurangi jumlah keluhan dan tercapainya target yang ditetapkan perusahaan 

secara optimal. Kinerja karyawan di UKM Kampung Batik Laweyan juga dapat 

diukur melalui penyelesaian tugasnya secara efektif dan efisien serta melakukan 

peran dan fungsinya dan semua itu berhubungan linier dan berhubungan pasif 

bagi keberhasilan perusaahaan (Ismajli.  2015). 

Terdapat faktor negatif yang dapat menurunkan kinerja karyawan, 

diantaranya adalah menurunnya keinginan karyawan untuk mencapai prestasi 

kerja, kurangnya ketepatan waktu dalam melakukan pekerjaan sehingga kurang 

menaati peraturan, pengaruh yang berasal dari lingkungannya, teman sekerja 

yang juga menurun semangatnya, dan tidak adanya contoh yang dijadikan acuan 

dalam dalam pencapaian prestasi kerja yang baik. Semua itu merupakan sebab 

menurunnya kinerja karyawan dalam bekerja. Faktor-faktor yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kinerja diantaranya adalah kualitas SDM, 

motivasi kerja dan disiplin kerja (Octaviannand, 2017).  

Sumber daya manusia mampu memberikan potensi barang atau jasa yang 

dapat menghasilkan aliran khas bagi perusahaan. Tampa adanya sumber daya 

manusia yang berkualitas di suatu perusahaan tidak dapat menjalankan roda 

perusahaan dengan baik. Manusia memiliki keterbatasan kemampuan dalam 

memahami dan melaksanakan pekerjaannya yang menyebabkan terjadinya 

kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, untuk mengantisipasi 

kesalahan tersebut suatu perusahaan perlu mengamati, meneliti, mengevaluasi, 
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dan jika perlu dilakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya sesuai dengan 

yang direncanakan (Anthony, 2017). 

Motivasi adalah dorongan, upaya dan keinginan yang ada didalam diri 

manusia yang mengaktif, memberi daya serta mengarahan perilaku untuk 

melaksanakan tugas – tugas dengan baik dalam lingkup pekerjaannya. Motivasi 

sebagai proses yang ikut menentukan intensitas, arah, dan etekunan individu 

dalam usaha mencapai sasaran. Motivasi sebagai proses yang bermula dari 

ekuatan dalam hal fisiologis dan psikologis atau kebutuhan yang mengakibatkan 

perilaku atau dorongan yang ditunjukkan pada sebuah tujuan atau insentif. 

Beberapa peneliti telah menguji hubungan antara motivasi dan kinerja karyawan, 

pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja menunjukkan hasil yang sama bahwa 

hubungan antara motivasi dengan kinerja karyawan menunjukkan hubungan 

positif dan signifikan (Anthony, 2017).   

Menurut Hendra Hadiwijaya (2016) disiplin sebagai keadaan yang ideal 

dalam mendukung optimalisasi kerja. Salah satu syarat agar disiplin dapat 

ditumbuhkan dalam lingkungan kerja ialah, adanya pembagian kerja yang tuntas 

sampai kepada pegawai atau petugas yang paling bawah, sehingga setiap orang 

tau dengan sadar apa tugasnya, bagaimana melakukannya, kapan pekerjaannya 

dimulai dan selesai, seperti apa hasil kerja yang disyaratkan, dan kepada siapa 

mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya. Untuk itu disiplin harus tumbuh 

kembangkan agar tumbuh pula ketertiban dan efisiensi, tampa adanya disiplin 

yang baik, jangan harap akan diwujudkan adanya sosok pemimpin atau karyawan 

ideal sebagaimana yang diharapkan oleh perusahaan. Disiplin kerja karyawan 

merupakan bagian dari faktor kinerja dan hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. 

Dalam rekruitmen tenaga kerja kita harus benar benar menyeleksi calon 

tenaga kerja yang berkualitas dan pengawasan kerja menjamin tercapainya tujuan 

perusahaan secara efektif dan efisien. Sehingga masalah kualitas sumber daya 

manusia dan disiplin kerja sangat penting untuk diperhatikan. Karena dari kedua 
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faktor tersebut akan sangat menentukan produktivitas dari tenaga kerja itu 

sendiri. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan pengawasan 

kerja akan meningkatkan produktivias kerja karyawan, dengan demikian kualitas 

sumber daya manusia yang berkualitas dan pengawasan kerja sangat 

berhubungan erat  dengan produktivitas suatu perusahaan (Umar, 2014). 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Disiplin Kerja 

dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pengrajin Batik”.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Manusia merupakan sumber daya yang paling menentukan dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan perusahaan. Permasaahan dari industri batik laweyan ini 

adalah tinggi rendahnya kinerja karyawan, untuk suatu upaya yang dapat 

meningkatkan kinerja karyawan, dengan permasalahan tersebut diduga faktor 

kualitas sumber daya manusia, disiplin kerja dan motivasi kerja mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja  karyawan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan suatu pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

di kampong batik laweyan kategori kecil, menengah dan besar ? 

2. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di kampong 

batik laweyan kategori kecil, menengah dan besar? 

3. Apakah  motivasi  kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di kampong 

batik laweyan kategori kecil, menengah dan besar? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil dari industri batik skala 

kecil, menengah dan besar yang diasumsikan dapat mewakili keseluruhan 

populasi. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada industri batik yang melakukan proses 

pembuatan batik.  

3. Lingkup penelitian yang diteliti semua karyawan yang bekerja diindustri batik 

skala kecil, menengah dan besar. 

4. Pengambilan sampel diambil salah satu dan memproduksi batik paling besar  

dari ketiga skala industri batik tersebut. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang 

mendalam dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas sumber 

daya manusia, disiplin kerja dan motivasi kerja mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja  karyawan. 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Mengetahui pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja 

karyawan di kampong batik laweyan kategori kecil, menengah dan besar. 

2. Mengetahui pengaruh variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di 

kampong batik laweyan kategori kecil, menengah dan besar. 

3. Mengetahui pengaruh variabel motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di 

kampong batik laweyan kategori kecil, menengah dan besar. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berharga bagi 

industri batik laweyan dalam pengelolahan SDM beserta segala kebijakan 

yang berkaitan langsung dengan aspek – aspek SDM secara lebih baik. 

2. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan penulis tentang perusahaan dan memperluas 

wawasan terutama yang berhubungan dengan pengaruh kuailitas sumber daya 

manusia dan pengawasan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. 

3. Bagi pihak lain 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah pengetahuan dan 

sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk penelitian serupa, serta juga 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pihak yang ingin 

mendirikan suatu bisnis atau usaha, khususnya dalam mengambil langkah 

pemasaran yang tepat dan ekonomis. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bagian, yang 

secara garis besarnya sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, penelitian 

terdahulu, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran dan  

hipotesis. 
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini aan dijelaskan mengenai jenis penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, populasi, variable penelitian, sumber data dan 

teknik pengumpulan data dan metode analisis. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas gambaran umum objek penelitian, analisis data, 

dan pembahasan dari analisis data. 

BAB V   PENUTUP 

Berisi kesimpualn – kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian 

dan saran, sebagai masukkan bagi perusahaan dan penelitian 

selanjutnya. 

 


