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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kedisiplinan adalah hal yang mutlak diperlukan dalam setiap segi 

kehidupan, tak terkecuali di dunia kerja. Bila dalam diri karyawan sudah 

tertanamkan nilai-nilai kedisiplinan kerja yang kuat, maka karyawan tersebut akan 

selalu berusaha untuk menampilkan performa yang terbaik, dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan kepadanya dengan baik pula. Prinsip dari kedisiplinan kerja 

itu sendiri adalah melakukan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan dengan 

tertib, patuh pada peraturan, tepat waktu, efektif dan efisien. Kedisiplinan kerja 

dalam hal ini berarti organisasi menghendaki setiap anggotanya menganut norma 

atau aturan yang sudah ditetapkan di awal yang telah disetujui bersama. 

Kedisiplinan kerja ini diperlukan agar saat karyawan telah 

menampakkan performa yang optimal, diharapkan produktivitas yang harus 

dicapai bisa semakin meningkat dan tujuan perusahaan pun bisa dicapai dengan 

lebih efektif dan efisien. Hal ini senada dengan pernyataan Fathoni (2006) yang 

menyatakan bahwa kedisiplinan kerja adalah kesadaran dan kesediaan seorang 

karyawan dalam mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial 

yang berlaku. 

Melihat definisi diatas, banyak pula orang yang mengartikan bahwa 

kedisiplinan kerja itu hanya sebatas pada datang dan pulang kerja tepat waktu 

saja. Anggapan tersebut tidaklah salah, namun bisa dikatakan hanya merupakan 
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sebagian kecil dari arti kedisiplinan kerja yang sebenarnya (Nitisemito, 1982). 

Karena pada dasarnya, Winto dkk (2005) beranggapan bahwa disiplin kerja adalah 

sikap seorang pegawai dalam menaati seluruh peraturan yang berlaku dari 

perusahaannya, baik yang tertulis maupun tak tertulis secara sukarela dan bersedia 

menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bila melanggar peraturan tersebut. 

Berbanding terbalik dengan pernyataan diatas, pada kenyataannya, 

kedisiplinan kerja bukanlah suatu hal yang sifatnya permanen dan menetap dalam 

diri karyawan, karena suatu saat nilai-nilai kedisiplinan kerja itu bisa berkurang 

dalam diri karyawan. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan fenomena rendahnya 

kedisiplinan kerja pada diri karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-

hari. Kondisi rendahnya nilai kedisiplinan kerja inilah yang banyak didapati 

terjadi pada para karyawan di instansi pemerintahan, atau yang biasa disebut PNS 

(Pegawai Negeri Sipil). 

Contoh dari pernyataan tersebut adalah fenomena rendahnya 

kedisiplinan para pegawai Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Kalimantan 

Timur. Hal ini diindikasikan dengan rendahnya mutu pelayanan yang diberikan 

para aparat pemerintah tersebut kepada masyarakat, yang menurut 

Kuspriyomurdono (dalam ARA, 2008) selaku Deputi Kinerja Perundang-

undangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) disebabkan karena kurangnya 

mutu dan kompetensi dasar yang dimiliki oleh para aparat pemerintah tersebut, 

juga karena adanya perilaku atasan yang dianggapnya masih kurang disiplin 

sehingga menurun pada para bawahannya. Menurut Kuspriyomurdono (dalam 

ARA, 2008) pula, kedisiplinan ini harusnya timbul dari kesadaran diri masing-
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masing pegawai, bukan karena adanya tekanan atau ancaman dari pihak lain. Hal 

ini dianggapnya sangatlah penting karena kedisiplinan itu nantinya akan sangat 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja para pegawai, dan karena produktivitas 

kerjalah yang akan menjadi acuan untuk mengukur kualitas dan kinerja para 

pegawai sesuai dengan standar kompetensi global. 

Adapun masalah kedisiplinan kerja yang didapati terjadi di PT. Coca-

Cola Bottling Indonesia ini lebih berkaitan dengan kinerja dan konsekuensi 

terhadap tugas yang diembankan pada karyawan yang dianggap belum memadai 

dan memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari 

divisi Sumber Daya Manusia pada quarter pertama tahun 2009, hasil evaluasinya 

menunjukkan bahwa kinerja manajemennya belum mencapai terget yang 

diinginkan karena beberapa sebab yang diantaranya: 

1. Ada beberapa Kepala Departemen di PT. Coca-Cola Bottling Indonesia yang 

belum menyelesaikan perencanaan produksinya sehingga Manajer yang 

berwenang tidak bisa segera menyetujui rencana produksi yang seharusnya 

segera disusun tersebut; dan 

2. Mengenai persetujuan terhadap rencana produksi itu sendiri, tidak sedikit yang 

belum rampung karena lambatnya proses dan masih terdapat banyak 

kekurangan dalam hal prosedur. 

Selain berkaitan dengan masalah kinerja yang menghambat proses 

produksi, masalah kedisiplinan kerja karyawan di PT. Coca-Cola Bottling 

Indonesia ini juga tampak dari tingkat turnover yang bisa dikatakan cukup tinggi. 

Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya kepuasan yang dirasakan karyawan 
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terhadap kondisi kerja yang ada. Hal ini dibuktikan melalui data Employee 

Turnover yang penulis dapat dari divisi Sumber Daya Manusia pada quarter 

pertama tahun 2009 yang menunjukkan angka turnover yang disebabkan karena 

keinginan karyawan untuk berkarir di perusahaan lain sebesar 40 %. Selain itu 

terdapat pula karyawan yang memiliki masalah sehingga memutuskan untuk 

berhenti dengan persentase sebesar 10 %. Kebanyakan dari karyawan yang 

melakukan turnover tersebut mengaku bahwa mereka merasa tidak cocok bekerja 

di perusahaan karena kurangnya arahan mengenai tugas dan wewenang mereka 

serta merasa akan sulit berkembang bila tetap bertahan. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah yang penulis temukan disini adalah: ”Apakah ada perbedaan kedisiplinan 

kerja ditinjau dari insentif pada karyawan?”. Oleh karena itu penulis memutuskan 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “PERBEDAAN KEDISIPLINAN 

KERJA DITINJAU DARI INSENTIF PADA KARYAWAN DI PT. COCA-

COLA BOTTLING INDONESIA”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan 

sebelumnya, maka tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui perbedaan tingkat kedisiplinan kerja ditinjau dari insentif pada 

karyawan; 

2. Mengetahui tingkat kedisiplinan kerja pada karyawan; dan 
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C. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap agar data empirik yang diperoleh dari hasil penelitian 

ini bisa memberikan manfaat bagi: 

1. Pimpinan PT. Coca-Cola Bottling Indonesia, untuk memberikan informasi 

pentingnya nilai kedisiplinan kerja pada diri para karyawan serta upaya apa 

yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan kerja tersebut; 

2. Supervisor, agar bisa lebih waspada dan cepat tanggap dalam menangani 

bawahannya yang mungkin akan atau telah mengalami penurunan kedisiplinan 

kerja; 

3. Karyawan, agar mengetahui kedisiplinan kerja yang ada pada diri mereka dan 

bisa meningkatkan lagi kedisiplinan kerja tersebut agar produktivitas kerjanya 

juga bisa meningkat; 

4. Ilmuwan psikologi, khususnya di bidang industri untuk memperkaya wawasan 

tentang kedisiplinan kerja dan hubungannya dengan pemberian insentif; 

5. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, untuk menambah 

koleksi dan referensi hasil penelitian berupa skripsi agar bisa menjadi bahan 

rujukan bagi peneliti selanjutnya; dan 

6. Peneliti selanjutnya, agar bisa menjadi bahan rujukan dalam melakukan 

penelitian sejenis di lain kesempatan. 

 

 

 

 




