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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Pembangunan sebagai salah satu upaya untuk membangun sumber daya 

manusia Indonesia yang potensial secara formal telah memiliki landasan hukum yang 

mantap yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera. Perkembangan kependudukan 

diarahkan pada pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk 

serta pengarahan mobilitas penduduk sebagai potensi sumber daya manusia agar 

menjadi kekuatan pembangunan bangsa dan ketahanan nasional serta dapat 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penduduk dan mengangkat harkat dan 

martabat dalam segala matra/dimensi kependudukannya.( Lembaran negara, 1992) 

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas sehingga 

tercapai keluarga kecil bahagia sejahtera, diperlukan dana, sarana, dan peralatan kerja 

yang memadai. Bahkan yang paling utama adalah kualitas manusia yang 

melaksanakan pekerjaan tersebut. 

Untuk mengembangkan dan memberdayakan SDM, diperlukan motivasi kerja 

dan kepuasan kerja karyawan. Seorang Karyawan yang tidak puas atas pekerjaannya, 

dapat dimotivasi bekerja lebih baik lagi untuk memperbaiki dirinya (Armstrong, 

1998: 70). 

Dengan memberikan motivasi kerja dan kepuasan kerja kepada karyawan, 

berarti akan memberikan kepada karyawan dorongan untuk menggerakkan 
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kemampuan, keahlian, dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yang 

secara langsung akan meningkatkan disiplin karyawan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud meneliti “Pengaruh motivasi, 

kepuasan kerja, dan lingkungan kerja terhadap disiplin karyawan PT. Sekar Lima 

Pratama Karanganyar” 

 

B.  Perumusan Masalah  

Rumusan masalah yang akan disampaikan dalam penelitian ini ialah: Apakah 

motivasi, kepuasan kerja dan lingkungan kerja mempunyai pengaruh terhadap  

disiplin kerja karyawan di PT. Sekar Lima Pratama Karanganyar? 

 

C. Tujuan penelitian 

       Penelitian yang akan dilaksanakan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

motivasi, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja terhadap disiplin karyawan PT. Sekar 

Lima Pratama Karanganyar? 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Pengambil kebijakan dalam hal motivasi, kepuasan kerja, dan disiplin 

karyawan; 

2. PT. SEKAR LIMA PRATAMA KARANGANYAR untuk lebih 

memperhatikan peningkatan pemberian motivasi dan kepuasan kerja kepada 
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karyawan-karyawan dalam pengembangan SDM, sehingga disiplin karyawan 

benar-benar dapat ditingkatkan; 

3. Peneliti berikutnya, sebagai acuan dalam menentukan hipotesis alternatif. 
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