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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan alam berupa kekayaan 

hayati yang sangat beragam. Masyarakat Indonesia sejak dahulu kala banyak 

memanfaatkan kekayaan alam hayati berupa tumbuh-tumbuhan sebagai obat 

penyembuh untuk beberapa penyakit yang dewasa ini kita kenal dengan nama jamu 

atau obat herbal antara lain flu, demam dan lain lain. Obat herbal atau herbal 

medicine didefinisikan sebagai bahan baku atau sediaan yang berasal dari tumbuhan 

yang memiliki efek terapi atau efek lain yang bermanfaat bagi kesehatan manusia 

komposisinya dapat berupa bahan mentah atau bahan yang telah mengalami proses 

lebih lanjut yang berasal dari satu jenis tumbuhan atau lebih (WHO 2005:2000)  

Seiring berjalannya waktu obat-obatan berbahan herbal (alam) kembali muncul 

setelah banyaknya obat-obatan berbahan kimia yang banyak menimbulkan efek 

samping. Efek samping tersebut secara langsung atau terakumulasi karena obat 

kimia sendiri ekonomi, obat tradisional bisa didapatkan disekitaran lingkungan 

tempat tinggal dan tentu saja dengan cuma-cuma. Bukan hanya itu, diketahui bahwa 

obat tradisional juga mempunyai efek samping yang lebih ringan dibandingkan 

obat-obatan sintesis. Berdasarkan laporan dari Global Industry Analysis pada 2014, 

pertumbuhan pasar obat herbal (herbal medicine) terus bertumbuh dari tahun ke 

tahun. Obat herbal telah diterima secara luas di negara berkembang dan di negara 

maju, menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) hingga 65% dari penduduk 

negara maju dan 80% penduduk negara berkembang telah menggunakan obat 

herbal. Mayoritas masyarakat lebih memilih pengobatan herbal karena bahan alami 

dianggap bersifat lebih aman, selain itu juga relative lebih murah jika dibandingkan 

dengan obat kimia. 

Faktor pendorong meningkatnya penggunaan herbal di negara maju tersebut 

adalah usia harapan hidup yang lebih panjang saat prevalensi penyakit kronik 

meningkat. Hal tersebut disebabkan gagalnya penggunaan obat modern (obat 



2 

 

kimiawi) untuk mengatasi penyakit tertentu seperti kanker. Obat herbal 

menguraikan secara singkat mengenai regulasi obat herbal global dan berbagai 

peraturan perundang-undangan obat herbal atau obat bahan alam di Indonesia. 

Menurut survei yang dilakukan WHO, sebagian besar negara anggotanya (65%) 

memiliki regulasi atau peraturan perundang-undangan obat herbal. Regulasi 

tersebut mengatur obat herbal sebagai obat yang diresepkan, obat bebas (OTC = 

over the counter), obat swamedikasi, suplemen makanan, makanan kesehatan, 

makanan fungsional atau kategori lainnya (WHO:2005). Indonesia sebagai negara 

anggota, perlu menjabarkan strategi global WHO tersebut dalam suatu kebijakan 

nasional yang komprehensif dengan program-program yang memiliki arah dan 

sasaran ke depan yang jelas dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh sektor 

terkait. Tujuannya agar penggunaan obat herbal lebih bisa diterima oleh 

masyarakat, minimal di negeri sendiri. Keberadaan industri produk herbal 

Indonesia memiliki prospek bisnis cerah. Dengan melihat prospek yang ada, dari 

sisi omset produk herbal nasional mencapai Rp 11 triliun pada 2011. Hal tersebut 

tidak lepas dari adanya tren di masyarakat untuk menggunakan produk farmasi 

berbahan alami. Hal itu didukung dengan potensi tanaman obat, di Indonesia 

dengan jumlah 30 ribu jenis. Kendati demikian, industri produk farmasi herbal 

memiliki tantangan dalam pengembangannya. Salah satunya adalah penyediaan 

bahan baku lokal yang berkualitas dan memenuhi standar. Saat ini bahan baku 

produk herbal masih impor (KEMENPERIN).     

 Dalam hal ini sudah semestinya perusahaan melakukan upaya 

pengembangan riset, sumber daya manusia (SDM) dan teknologi pengolahan yang 

dapat menghasilkan bahan baku serta produk herbal yang berkualitas karena tren di 

masyarakat untuk menggunakan obat yang berbahan alami semakin meningkat 

maka peluang dan kreativitas industri obat herbal di dalam negeri menjadi terbuka. 

Sumber daya manusia atau karyawan merupakan aset penting yang memiliki 

kemampuan berkembang untuk penentu keberhasilan peruusahaan dalam jangka 

panjang. Selain itu perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang teruji 

kemampuan dan juga keterampilan, bersemangat dalam mencapai tujuan 

perusahaan. 
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CV. ZAFRAN merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

produk obat herbal yang bertempat di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Produk obat 

herbal CV. ZAFRAN sudah dilengkapi dengan nano technology agar produk yang 

dihasilkan aman untuk dikonsumsi serta produknya juga telah terdapat BPOM. 

Hingga saat ini perusahaan telah memiliki banyak cabang yang tersebar di 

Indonesia. Perusahaan memiliki kegiatan usaha utama di bidang pemasaran dan 

distributor produk obat herbal, berbagai macam produk herbal telah dipasarkan ke 

seluruh wilayah di Indonesia hingga ke mancanegara. CV. ZAFRAN dalam cara 

mendistribusikan produknya yaitu dengan melakukan penjualan di berbagai social 

media seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan platform lainnya. Dalam 

pendistribusian produknya perusahaan bekerja sama dengan Kimia Farma, Century, 

K-24, dan apotek-apotek lainnya juga agen- agen obat herbal yang tersebar di 

Indonesia. Salah satu aspek sekaligus faktor penunjang yang harus diperhatikan  

agar tujuan perusahaan tercapai yaitu faktor sumber daya manusia. Sumber daya 

manusia CV. ZAFRAN sangatlah penting dalam membantu segala kegiatan usaha 

dan untuk pencapaian tujuan perusahaan, tanpa adanya sumber daya manusia yang 

ahli yang terdapat dalam CV. ZAFRAN, perusahaan tidak dapat berjalan dengan 

baik seperti sekarang ini. 

 

Tabel 1.1 

Jumlah Karyawan CV. ZAFRAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 menyatakan jumlah karyawan yang bekerja pada CV. ZAFRAN. 

Selain itu CV. ZAFRAN memiliki 14 cabang yang tersebar di seluruh di wilayah 

No Departemen/Divisi     Jumlah Karyawan 

1 Sales / Marketing             41 orang 

2 Admin / CS            12 orang 

3 YouTube (HerbalTV)            19 orang 

4 Animasi              3 orang 

5 Packing             3 orang 

 Total             78 orang 
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Indonesia dan dari setiap unit usaha selalu dipantau terus oleh pihak perusahaan.  

Permasalahan mengenai kinerja timbul akibat dari terjadinya penurunan penilaian 

kerja secara individu yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Hal tersebut 

terjadi pada CV. ZAFRAN yang terletak di Kota Tasikmalaya karena mayoritas 

karyawannya mengalami penurunan penilaian kinerja. Berikut ini merupakan 

rekapitulasi mengenai penilaian kinerja karyawan secara individual pada CV. 

ZAFRAN  sepanjang tahun 2018. 

 

Tabel 1.2 

Penilaian Kinerja Karyawan Secara Individual Pada CV. ZAFRAN 

Sepanjang Tahun 2018 

Tahun Nilai Individual Karyawan Total 

Karyawan P1 P2 P3 

Januari 50 14 14 78 

Februari 54 15 9 78 

Maret 52 19 7 78 

April 50 16 12 78 

Mei 56 13 9 78 

Juni 54 15 9 78 

Juli 50 13 15 78 

Agustus 53 9 16 78 

September 51 9 18 78 

Oktober 51 12 15 78 

November 54 16 8 78 

Desember 55 16 7 78 

Sumber: CV. ZAFRAN 2019 
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Keterangan: 

P1 (Penilaian 1) : Target > 80% : Baik 

P2 (Penilaian 2) : Target 60%-80% : Cukup 

P3 (Penilaian 3) : Target < 60% : Kurang 

 

Berdasarkan hasil tabel 1.2 mengenai penilaian kinerja karyawan secara 

individual pada CV. ZAFRAN menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi jumlah 

karyawan yang mendapatkan penilaian baik (P1) yang mayoritas mengalami 

penurunan penilaian kerja sedangkan karyawan yang mendapatkan penilaian 

kurang (P3) terus mengalami peningkatan. Dari hasil tabel tersebut menunjukkan 

bahwa kinerja karyawan pada CV. ZAFRAN mengalami penurunan penilaian yang 

akan berdampak terhadap kestabilan obat herbal itu sendiri. Hal ini perlu mendapat 

perhatian lebih dari pihak perusahaan karena akan mempengaruhi pendapatan atau 

penjualan yang didapatkan oleh CV. ZAFRAN. 

Dari hasil wawancara yang telah diungkapkan bahwa hal ini yang menyebabkan 

karyawan masih santai datang ke kantor karena tidak adanya sanksi dari atasan yang 

diberikan kepada karyawan yang terlambat atau sebaliknya memberikan 

penghargaan kepada pegawai yang selalu tepat waktu. Masih rendahnya disiplin di 

CV. ZAFRAN yang mempengaruhi kinerja pegawai dapat dilihat dari hasil kinerja 

karyawan CV. ZAFRAN. Untuk menentukan variabel-variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian, maka peneliti melakukan pra-survey pada 41 orang 

karyawan CV. ZAFRAN dengan menyebar angket pada 41 karyawan bagian 

marketing sebagai data pra-survey hasil tersebut ditunjukan pada tabel 1.3 berikut 

ini : 
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Tabel 1.3 

Hasil Pra Survey Terhadap 41 Orang Karyawan CV. ZAFRAN Mengenai 

Motivasi Kerja 

Pertanyaan Ya Tidak 

Apakah hubungan anda dengan rekan 

kerja anda terjalin dengan baik ? 

47,5% 52,5% 

Apakah keamanan di dalam 

perusahaan anda sesuai dengan standar 

? 

55,2% 44,8 % 

Apakah atasan telah bertindak tepat 

dengan memberikan jabatan sesuai 

dengan kemampuan karyawan? 

47,4% 52,6% 

Apakah anda merasa nyaman dalam 

melaksanakan pekerjaan yang 

diberikan? 

43,5% 56,6% 

Apakah atasan memberikan 

kesempatan untuk menyampaikan 

masukan, gagasan ide-ide baru? 

42,5% 57,5% 

Rata-Rata Presentase  47,28% 52,8% 

Sumber : Data premier yang diolah kembali 

Dari hasil wawancara, pada tabel 1.3 diatas, menunjukan bahwa pemberian 

motivasi yang dilakukan perusahaan belum dikatakan baik. Perusahaan kurang 

memikirkan kenyamanan kepada karyawan. Selain itu hal yang masih harus 

dibenahi yaitu hubungan dengan rekan kerja, agar membuat nyaman dalam bekerja. 

Hal ini mengidentifikasikan bahwa motivasi yang dimiliki karyawan dalam bekerja 

masih belum optimal. Jika hal ini terus terjadi, maka perusahaan akan terhambat 

dalam mencapai tujuannya namun disini perusahaan memberikan keamanan yang 

baik untuk karyawannya sehingga tetap merasakan aman dalam bekerja dalam hal 

ini merupakan salah satu hal positif yang dapat memotivasi karyawan dalam 

bekerja. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusta dan Susanto (2013) 

menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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kinerja karyawan pada CV. Haragon Surabaya Oleh karena itu dengan adanya 

disiplin kerja yang baik disertai dengan motivasi kerja yang tinggi di dalam diri 

karyawannya merupakan dua aspek yang sangat diharapkan oleh CV. ZAFRAN  

sehingga dapat membantu perusahaan ini agar terus berkembang. Saat ini CV. 

ZAFRAN selalu berusaha untuk menumbuhkan disiplin kerja yang baik dan 

motivasi kerja yang tinggi kepada setiap karyawannya. Penerapan disiplin kerja 

dilakukan dengan adanya sanksi jika karyawan tersebut melakukan kelalaian dalam 

bekerja atau melakukan keterlambatan. Sedangkan motivasi yang diberikan yaitu 

dengan memberikan penghargaan atau bonus jika karyawan tersebut mampu 

bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan . 

Disiplin perlu diterapkan oleh seluruh karyawan yang bekerja di suatu 

organisasi atau perusahaan karena kedisiplinan karyawan akan dijadikan sebagai 

penilaian untuk menentukan apakah karyawan tersebut dapat mematuhi semua 

peraturan yang dimiliki oleh organisasi atau tidak. Menurut Hasibuan (2015) 

disiplin adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan 

tujuannya. Disiplin merupakan fungsi penting dalam sebuah organisasi karena 

semakin baik kedisiplinan karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat 

dicapainya. Sebaliknya, tanpa disiplin, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai 

hasil yang optimal. Disiplin harus diterapkan dalam suatu perusahaan karena akan 

berdampak terhadap kinerja karyawan, sehingga mempengaruhi kesuksesan dan 

keberhasilan dari perusahaan. Disiplin kerja adalah suatu peraturan atau tata tertib 

yang dibuat oleh manajemen suatu organiasasi yang disahkan oleh pemilik modal 

atau dewan komisaris yang disepakati oleh karyawan (Afandi, 2016).  

CV.ZAFRAN mewajibkan kepada seluruh karyawannya untuk selalu patuh 

pada tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Hal ini dikarenakan 

penerapan disiplin dilakukan dengan tujuan untuk dapat terus mempertahankan 

citra perusahaan dengan baik dibenak konsumen. Karyawan yang melanggar tata 

tertib atau peraturan perusahaan akan mendapatkan peringatan dan sanksi yang 

akan diberikan kepada karyawan. Pelanggaran tersebut meliputi, keterlambatan 

karyawan, ketidakhadiran karyawan tanpa alasan yang jelas dan kelalaian karyawan 

dalam bekerja. Penerapan disiplin yang diterapkan oleh karyawan CV. ZAFRAN 
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dapat kurang baik, hal ini dapat dilihat dari tabel rekapitulasi absensi kehadiran 

karyawan CV. ZAFRAN sepanjang tahun 2018. Berikut ini adalah tabel 1.4 yang 

menunjukkan rekapitulasi absensi kehadiran karyawan CV. ZAFRAN sepanjang 

tahun 2018 : 

Tabel 1.4 

Rekapitulasi Absensi Kehadiran Karyawan CV. ZAFRAN Sepanjang Tahun 

2018 

Bulan Jumlah 

Karyawan 

Jumlah 

Karyawan 

yang 

masuk 

Karyawan Yang 

Tidak Masuk 

 

Persentase 

Alfa Izin Sakit 

Jan 78 71 2 2 3 91% 

Feb 78 72 3 3 0 92% 

Mar 78 74 2 2 0 94% 

April 78 72 1 4 1 92% 

May 78 72 0 2 2 92% 

Juni 78 72 0 5 1 92% 

Juli 78 72 2 4 0 92% 

Agustus 78 73 0 3 2 93% 

September 78 73 2 2 1 93% 

Oktober 78 72 1 3 2 92% 

November 78 70 1 4 3 89% 

Desmber 78 71 3 2 2 91% 

Sumber : CV. ZAFRAN, 2019 

Berdasarkan hasil tabel 1.4 masalah absensi diatas secara nyata memberikan 

gambaran bagaimana karyawan CV. ZAFRAN banyak mengalami ketidakhadiran, 

baik itu karena sakit, izin, dan bahkan alfa / tanpa keterangan sama sekali. Pihak  

CV. ZAFRAN harus lebih memperhatikan masalah yang sering terjadi ini pihak 

manajemen CV. ZAFRAN harus dapat mengantisipasi masalah ketidakhadiran 

yang tidak stabil di setiap bulannya seperti yang terlihat pada tabel diatas, salah 

satunya dengan menerapkan aturan-aturan kedisiplinan yang akan membuat 

karyawan memiliki patokan atas setiap tindakannya, dengan ditegakannya aturan 
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disiplin kerja diharapkan dapat berprestasi disebabkan dengan adanya dorongan 

atau motivasi. Sebenarnya perusahaan CV. ZAFRAN telah menggunakan sistem 

otomatis menggunakan alat pendeteksi sidik jari dan terhubung secara online. 

Namun sistem tersebut sering mengalami kendala sehingga absensi harus 

dicocokan secara manual, dan apabila absensi dilakukan secara manual, maka tidak 

jarang terjadinya manipulasi jam terhadap jam kedatangan karyawan, sehingga 

karyawan yang sebenarnya datang terlambat tidak dicantumkan bahwa dia 

mengalami keterlambatan. Dari uraian latar belakang diatas ada beberapa masalah 

yang kiranya perludikaji diantaranya adalah kinerja karyawan secara keseluruhan 

belum mencapai standar target serta masih adanya disiplin kerja karyawan dan 

motivasi kerja yang kurang baik karena masih jauh dari harapan perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penelitian ini dibuat untuk meneliti 

ketiga hal tersebut yang berjudul “Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan CV. ZAFRAN”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Disiplin yang baik diduga dapat memberikan naikan yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Septiasari 

(2017) disiplin kerja mempunyai hubungan yang sedang dengan kinerja pegawai. 

Artinya bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dan 

Hajarina, Mariam, Wijayanty (2016) mengungkapkan berdasarkan hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin berpengaruh terhadap kinerja 

bagian marketing pada Hotel Millennium Sirih. Namun, disiplin kerja karyawan 

CV. ZAFRAN menurun hal itu terbukti dari data yang sudah diperoleh dari hasil 

wawancara dengan pimpinan perusahaan CV. ZAFRAN. Adapun variabel disiplin 

yang dapat ditunjukan dengan baik seharusnya dapat meningkatkan kinerja dan 

variabel motivasi yang dapat ditunjukan dengan baik yang dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Larasati dan Alini (2014) 

mengungkapkan bahwa variabel motivasi kerja secara simultan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan Witel Bekasi. Selanjutnya variabel 

disiplin dan motivasi yang ditunjukan dengan baik seharusnya dapat meningkatkan 
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kinerja karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Arsyenda (2013) bahwa semua 

kaitan antara motivasi karyawan dan kedisiplinan sangat berpengaruh besar 

terehadap kinerja kerja karyawan di dalam perusahaan dan penelitian yang 

dilakukan oleh Annisa (2017) disiplin kerja dan motivasi kerja mempunyai 

hubungan positif terhadap kinerja pegawai di Dinas Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Jawa Barat. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada variabel disiplin dan motivasi dalam menentukan 

kinerja karyawan CV. ZAFRAN pada tahun 2019. Pembatasan terhadap variabel- 

variabel penelitian ini juga melakukan survey berupa wawancara langsung kepada 

pemimpin perusahaan CV. ZAFRAN dan juga kepada beberapa karyawan CV. 

ZAFRAN. Dari sisi waktu penelitian, penelitian ini hanya membatasi waktu 

penelitian yang dilakukan di bulan September sampai dengan Desember 2019. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pendahuluan yang menjadi latar belakang masalah pada 

penelitian ini dan yang sudah dikemukakan diatas, maka pokok permasalahan yang 

dapat dirumuskan pada penilitain ini adalah :  

1. Bagaimana disipin, motivasi dan kinerja karyawan di CV. ZAFRAN ? 

2. Seberapa besar pengaruh disiplin karyawan CV. ZAFRAN terhadap kinerja 

karyawan di CV. ZAFRAN ?  

3. Seberapa besar pengaruh motivasi di CV. ZAFRAN terhadap kinerja 

karyawan ? 

4. Seberapa besar pengaruh disiplin dan motivasi terhadap kinerja karyawan 

CV. ZAFRAN ? 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penyusunan sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah 

penyampaian informasi berdasarkan aturan dan urutan yang sistematis.  Sistematika 

penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, selanjutnya menjelaskan 

tentang identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang diteliti serta rumusan 

masalah dalam penelitian, bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang menjadi acuan untuk proses 

pengambilan data, analisa data serta pembahasannya. 

 

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai tujuan-tujuan pencapaian yang diharapkan dari 

penelitian ini dan manfaat atas hasil yang diperoleh dari penelitian ini yang dapat 

berguna bagi pihak-pihak bersangkutan. 

 

BAB IV METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai profil objek penelitian, jenis dan metode penelitian, 

data dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, 

instrumen penelitian serta teknik analisis data. 

 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang data hasil penelitian dan analisa yang diperoleh dari 

peneliti. 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis saran 

atau rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian ini untuk pihak-pihak 

berkepentingan. 

 


