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BAB I

PENDAHULUAN

.

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap organisasi.

Sumber daya manusia menjadi modal penting dalam membangun serta

mengembangkan potensi organisasi dan juga membangun daya saing. “Negara-

negara yang maju fokus dalam pengembangan sumber daya manusianya karena

sumber daya manusia terdidik itulah yang akan mengubah bangsanya’

(Ramli:2016). Keaktifan dan keefektifan jalannya kegiatan di suatu organisasi

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Apapun bentuk serta

tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia

dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Manusia

merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi/organisasi. Oleh karena

itu sumber daya manusia menjadi perhatian penting sebuah organisasi atau

perusahaan.

Manajemen perusahaan dituntut untuk memiliki dan memelihara sumber daya

manusia yang kompeten dan inovatif agar dapat lebih unggul dalam persaingan

sewa guna usaha, sekaligus dalam memanfaatkan semua fungsi sumber daya yang

termasuk dalam fungsi sumber daya manusia.

Perusahaan didirikan pasti mempunyai tujuan, asset terpenting yang dimiliki

oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia.

Dan di dukung pula oleh sumber daya manusia yang mampu bekerja keras dan

mempunya produktivitas yang tinggi. Mencapai produktivitas yang tinggi bukan

hal yang mudah untuk dilaksanakan. Faktor yang sangat penting untuk pencapaian

produktivitas yang tinggi adalah pelaksanaan disiplin kerja dari para

karyawannya, karena hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menjadi

penentu keberhasilan dan kemajuan dalam pencapaian tujuan. Disiplin tidak saja

menghendaki dilaksanakannya segala peraturan dengan teliti dan murni, bahkan

hal-hal kecil pun tidak boleh disampingkan, dan disiplin menghendaki adanya



2

sanksi, yakni yang berani melanggar atau mengabaikan peraturan yang sudah

ditetapkan.

PT. Mandala Multifinance disahkan berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan RI No. 323/KMK.017/1997 pada tanggal 21 Juli 1997. Berdasarkan

keputusan tersebut, kegiatan usaha Perusahaan meliputi Sewa Guna Usaha, Anjak

Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen. Sampai saat ini

Perusahaan memfokuskan diri pada kegiatan usaha pembiayaan konsumen,

khususnya pembiayaan kendaraan roda dua.

Perusahaan mencatatkan sahamnya dengan kode MFIN di Bursa Efek

Indonesia pada tanggal 6 September 2005 dengan menjual sahamnya kepada

publik sebesar 24,53%. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat struktur

permodalan serta meningkatkan sumber dana untuk modal kerja Perusahaan.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan dengan skema

syariah, Perusahaan telah membentuk Unit Usaha Syariah pada bulan April 2006

berdasarkan Rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

No.U-075/ DSN-MUI/IV/2006.

Perusahaan memegang teguh komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik

terhadap konsumen dan mitra bisnis, melalui pelayanan optimal yang didukung

oleh pengelolaan sumber daya manusia yang terarah, terpadu dan

berkesinambungan, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai.

(Widodo,2015:167) Insentif merupakan sesuatu yang merangsang minat

untuk bekerja. Pernyataan ini merupakan pendapat yang baik jika diterapkan

diperusahaan karena dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan,

sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dikarenakan karyawan

dapat bekerja secara optimal. Namun berdasarkan hasil wawancara yang didapat

oleh peneliti dengan karyawan PT. Mandala Multifinance Tbk Cabang Bandung

dari target yang begitu besar karyawan tidak merasakan adanya insentif yang

sesuai dengan kinerja yang telah diberikan.
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Berikut Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Penjualan Perusahaan Per Unit:

Tabel 1.1

Data Target dan Realisasi Pejualan Perusahaan Per Unit

Tahun 2017-2018

No Tahun

Target Realisasi (Booking)

Dana

Tunai
%

Motor

Baru
%

Dana

Tunai
%

Motor

Baru
%

1. 2017 3.015 0.60% 0 0% 1.404 0.51% 252 0.46%

2. 2018 1.956 0.39% 387 1% 1.313 0.48% 295 0.53%

Total 4.971 0.99% 387 1% 2.717 0.99% 547 0.99%

Sumber: Branch Manager Sales and Marketing PT. Mandala Multifinance Tbk.

Cabang Bandung

Dari data penjualan perusahaan tersebut hasil booking dari tahun 2017 sampai

2018 tidak mencapai target penjualan di perusahaan sehingga perlu adanya

motivasi untuk karyawan berupa penghargaan materi maupun non materi seperti

insentif yang sesuai agar dapat mencapai target penjualan perusahaan yang sudah

ditentukan dan agar dapat melampaui target penjualan perusahaan.

Motivasi merupakan pendorong seseorang untuk melakukan pekerjaannya

dengan baik. Apabila seseorang termotivasi maka mereka akan membuat sebuah

pilihan positif untuk melakukan sesuatu karena dapat memuaskan keinginan

mereka. Motivasi dapat memacu seseorang pegawai untuk bekerja keras dalam

rangka pencapaian tujuan. Motivasi merupakan kumpulan rangkaian sikap dan

nilai yang dimiliki seseorang yang mempengaruhi perilaku dan tingkah lakunya

untuk mencapai tujuan yang spesifik (Zainal, 2014).

PT Mandala Multifinance Tbk merupakan perusahaan pembiayaan yang

terpercaya dan memiliki jangkauan luas di seluruh Indonesia. Dengan demikian

perusahaan memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas kerja

yang produktif, inovatif dan disiplin. Peneliti melakukan observasi di PT Mandala

Multifinance Tbk Cabang Bandung, bahwa ditemukan beberapa masalah yang
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terjadi yang berkaitan dengan tindakan tidak disiplin karyawan diantaranya

keterlambatan jam masuk, serta pemberian sanksi bagi yang melakukan tindakan

tidak disiplin.

Jam masuk karyawan PT Mandala Multifinance Tbk Cabang Bandung yang

seharusnya pada pukul 08.00WIB dan jam pulang yang seharusnya adalah pukul

16.45WIB, namun sering pula karyawan hadir dan pulang tidak tepat pada

waktunya. Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat

kedisiplinan karyawan suatu perusahaan atau organisasi, salah satunya yaitu

sanksi hukuman yang berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan.

Dalam penelitian ini untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai

fenomena disiplin kerja yang terjadi di PT. Mandala Mulitifinance Tbk. Cabang

Bandung dengan memperoleh hasil pra survey ialah adanya beberapa karyawan

dari perusahaan yang dilakukan pada 30 karyawan.

Tabel 1.2

Hasil Pra Survey Tentang Disiplin Kerja Karyawan PT. Mandala

Multifinance Tbk. Cabang Bandung

No Pertanyaan
Pernyataan

Sesuai Belum Sesuai

1 Kepuasan mendapatkan bonus atas kinerja 30% 70%

2 Pemberian penghargaan atas prestasi 34% 66%

3 Keinginan untuk tidak hadir 41% 59%

4 Tanggung jawab atas pekerjaan 44% 56%

5 Kepatuhan atas arahan atasan 40% 60%

6 Ketidaknyamanan dalam perusahaan 40% 60%

7 Keinginan untuk meninggalkan pekerjaan saat

jam kerja
28% 72%

Sumber: Hasil Pra Survey 2019 (Diolah oleh penulis)

Data hasil pra survey diatas membuktikan sebanyak 30 karyawan di PT.

Mandala Multifinance Tbk. Cabang Bandung yang nilai-nilai

pengimplementasiannya belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya

disiplin kerja. Di dukung oleh data frekuensi absensi karyawan di PT. Mandala

Multifinance Tbk. Cabang Bandung.
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Berikut 1.3 Frekuensi Absensi Karyawan pada tahun 2017-2018:

Tabel 1.3

Frekuensi Absensi Karyawan

Tahun 2017-2018

No Bulan
2017 2018

T I S T I S

1. Januari 136 - - 111 20 19

2. Februari 118 - - 95 44 12

3. Maret 98 - - 136 19 12

4. April 101 - - 128 18 21

5. Mei 114 - - 167 38 36

6. Juni 114 - - 75 41 11

7. Juli 95 - - 106 32 23

8. Agustus 77 - - 101 41 31

9. September 79 - - 60 51 16

10. Oktober 115 19 7 133 61 66

11 November 133 35 20 120 34 30

12. Desember 83 33 19 120 39 15

Sumber: HRD PT. Mandala Multifinance Tbk Cabang Bandung (Di Olah Oleh Peneliti)

Keterangan:

T= Terlambat

I= Izin

S= Sakit

Data diatas berfungsi untuk mengetahui frekuensi keterlambatan karyawan

dari tahun 2017-2018 yang mengalami kenaikan di tahun 2018 maka dari itu perlu

adanya sanksi untuk memotivasi karyawan agar lebih disiplin dalam bekerja

supaya dapat mencapai target perusahaan.
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Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut

melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap dan perilaku tidak disiplin

karyawan akan berkurang. Sanksi hukuman harus ditetapkan berdasarkan

pertimbangan logis, masuk akal dan diinformasikan secara jelas kepada semua

karyawan. Adapun tingkat hukuman disiplin pada PT. Mandala Multifinance Tbk

yang terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman

disiplin berat.

Data yang peneliti dapatkan yang berkaitan dengan tingkat disiplin karyawan

yang rendah di tahun 2018. Ini membuktikan masih ada karyawan yang belum

menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh PT Mandala Multifinance Tbk.

Didukung dengan data beberapa sanksi yang telah diberikan kepada karyawan

selama tahun 2018, didapat data sebagai berikut.

Sumber: PT Mandala Multifinance Tbk Cabang Bandung (Di Olah Oleh Peneliti)

Gambar 1.1 Frekuensi Keterlambatan Karyawan 2018
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Data diatas berfungsi untuk mengetahui berapa banyak karyawan yang telah

melanggar aturan disiplin kerja pada tahun 2018. Keinginan perusahaan terkait

dengan adanya data jenis keterangan yang diberikan karyawan kepada perusahaan

apabila tidak hadir dan dapat menjadikan karyawan semakin disiplin.

Fenomena disiplin kerja yang menurun dapat menyebabkan masalah untuk

perusahaan dalam mencapai target perusahaan. Dari uraian latar belakang diatas,

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang:

“PENGARUH INSENTIF DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP

DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA PT MANDALA MULTIFINANCE

TBK. CABANG BANDUNG”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan bahwa adanya masalah disiplin

kerja yang menurun dalam perusahaan dikarenakan pengaruh dari pemberian

insentif serta motivasi kerja yang diperlukan karyawan yang dapat mempengaruhi

pencapaian target perusahaan.

Maka penulis membatasi masalah antara Insentif, Motivasi Kerja, dan Disiplin

Kerja. Adapun identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana insentif pada PT Mandala Multifinance Tbk Cab. Bandung?

2. Bagaimana motivasi kerja karyawan pada PT Mandala Multifinance Tbk

Cab. Bandung?

3. Bagaimana disiplin kerja karyawan pada PT Mandala Multifinance Tbk

Cab. Bandung?

4. Bagaimana pengaruh insentif terhadap disiplin kerja karyawan pada PT

Mandala Multifinance Tbk Cab. Bandung?

5. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap disiplin kerja karyawan pada

PT Mandala Multifinance Tbk Cab. Bandung?
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui insentif pada PT Mandala Multifinance Tbk Cab.

Bandung

2. Untuk mengetahui motivasi kerja karyawan pada PT Mandala

Multifinance Tbk Cab. Bandung

3. Untuk mengetahui disiplin kerja karyawan pada PT Mandala Multifinance

Tbk Cab. Bandung

4. Untuk mengetahui pengaruh insentif terhadap disiplin kerja karyawan

pada PT Mandala Multifinance Tbk Cab. Bandung

5. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap disiplin kerja

karyawan pada PT Mandala Multifinance Tbk Cab. Bandung

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis:

a. Sebagai aplikasi ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia mengenai

insentif dan motivasi kerja karyawan dalam bisnis perusahaan. Untuk

mengetahui, melihat, dan membandingkan antara teori yang diperoleh

dengan aplikasinya di dunia bisnis perusahaan serta melatih kemampuan

analisis dan berpikir sistematis.

b. Dapat digunakan untuk mengelola resiko yang mungkin timbul

diperusahaan PT Mandala Multifinance Cab. Bandung serta dalam rangka

meningkatkan disiplin kerja yang kokoh diperusahaan sehingga mampu

meningkatkan kinerja karyawan dan dapat bersaing dalam bisnis global.

2. Aspek Praktis:

a. Diharapkan dapat berguna untuk memperdalam pengetahuan mengenai

praktik insentif dan motivasi kerja dalam bisnis di Indonesia.

b. Diharapkan beberapa temuan yang terungkap dalam penelitian ini dapat

bermanfaat sebagai bahan acuan referensi dan tambahan pengetahuan bagi

pihak lain untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam.
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1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan sistematika yang disusun dalam

lima bagian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pada bab Pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

skripsi.

2. Tinjauan Pustaka

Pada bab Tinjauan Pustaka ini menjelaskan tentang teori – teori yang

digunakan untuk mendukung penelitian dan juga terdiri dari landasan teori,

kajian penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

3. Metode Penelitian

Pada bab Metode Penelitian ini menjelaskan tentang Tempat dan Waktu

Penelitian, unit analisis, populasi dan teknik sampling, jenis dan sumber

data, teknik pengumpulan data, operasional variabel, dan metode analisis

data.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang hasil dan

analisis yang dikaitkan dengan perbandingan penelitian terdahulu.

5. Kesimpulan dan Saran

Pada bab Kesimpulan dan saran ini membahas kesimpulan tentang apa

yang telah diperoleh dan membahas tentang saran bagi pihak yang terkait

dalam penelitian.


