
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

 Sumber Daya Manusia adalah makhluk yang unik karena memiliki sifat yang 

kompleks, sumber daya manusia dilimpahi kecerdasan, perasaan, bakat, keahlian,dan 

kemampuan yang tidak dimiliki makhluk hidup lainnya. Pada dasarnya manusia disebut 

makhluk sosial artinya manusia membutuhkan manusia lain untuk melaksanakan sebuah 

kegiatan danbekerjasama dalam mencapai suatu tujuan. 

 Mengelola sumber daya manusia melibatkan setiap orang yang ada dalam 

perusahaan dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, hal ini dilakukan sebagai upaya  

memperbaiki cara kerja sehingga hasil yang diinginkan dapat diperoleh. Fungsi MSDM 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, kegiatan-kegiatan 

pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan 

pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan organisasi, 

individu dan masyarakat. 

 Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting karena semakin 

baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya 

(Hasibuan,2000). Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai 

hasil yang optimal. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab 

seseorang terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Hal ini mendorong gairah 

kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 
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Oleh karena itu, setiap manajer selalu berusaha agar para bawahannya mempunyai 

disiplin yang baik 

 Seorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinannya, jika para 

bawahannya berdisiplin baik. Untuk memelihara dan meningkatkan kedisiplinan yang 

baik adalah hal yang sulit, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Kedisiplinan 

adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan 

norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara 

sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. 

Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan 

peraturan. 

 Jadi, seseorang akan bersedia mematuhi semua peraturan serta melaksanakan 

tugas-tugasnya, baik secara sukarela maupun karena terpaksa. Kedisiplinan diartikan jika 

karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan 

dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku. 

 Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi 

karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik diperusahaan. Dengan tata tertib yang 

baik, semangat kerja, moral kerja, efisiensi, dan efektifitas kerja karyawan akan 

meningkat. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat. Jelasnya, perusahaan sulit mencapai tujuannya jika karyawan tidak 

mematuhi peraturan-peraturan perusahaan tersebut.  

Kedisiplinan suatu perusahaan dikatakan baik apabila sebagian besar karyawan menaati 

peraturan-peraturan yang ada. 
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 Hukuman diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan dan mendidik karyawan 

supaya mentaati semua peraturan perusahaan. Pemberian hukuman harus adil dan tegas 

terhadap semua karyawan. Dengan keadilan dan ketegasan, sasaran pemberian hukuman 

akan tercapai. Peraturan tanpa disertai pemberian hukuman yang tegas bagi pelanggarnya 

bukan menjadi alat pendidik bagi karyawan. 

 Kedisiplinan harus ditegakan dalam suatu organisasi perusahaan. Tanpa dukungan 

disiplin karyawan yang baik, sulit bagi perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, 

kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Mengingat pentingnya peran manajer dalam memberikan disiplin kerja bagi para 

karyawannya, membuat manajer menjadi bagian yang amat berpengaruh. Namun sayang 

hingga saat ini potensi yang dimiliki oleh seorang manajer belum tergali sepenuhnya, 

sehingga masih banyak karyawan yang tidak disiplin, maka belum mampu memberikan 

hasil yang optimal kepada perusahaan. 

 Karyawan adalah aset yang mempunyai andil besar terhadap kemajuan organisasi 

atau perusahaan. Penanganan yang tidak tepat oleh manajemen akan menghambat 

pencapaian tujuan organisasi perusahaan. Dengan menerapkan disiplin yang baik maka 

pihak manajemen perusahaan akan dapat mengarahkan karyawan secara benar sehingga 

potensinya berkembang. 

 Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan observasi dengan judul ”Tinjauan Mengenai Peningkatan Disiplin Kerja 

Karyawan Pada PT. Sinetama Bandung”. 
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I.2. Identifikasi Masalah 

 Untuk memberikan kejelasan dari masalah yang diteliti, maka disusun suatu 

pernyataan masalah yang identifikasinya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan disiplin kerja pada karyawan  PT.Sinetama ? 

2. Bagaimana tanggapan karyawan terhadap penerapan disiplin kerja yang ada pada PT. 

Sinetama? 

3. Apakah kebijakan tentang disiplin kerja yang ada pada PT. Sinetama berhasil 

diterapkan pada karyawan? 

  

I.3. Tujuan Tinjauan Observasi (Praktek kerja)   

 Adapun tujuan diadakannya observasi (praktek kerja), adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan disiplin kerja pada karyawan  PT.Sinetama. 

2. Untuk mengetahui tanggapan karyawan terhadap penerapan disiplin kerja yang ada 

PT. Sinetama. 

3. Untuk mengetahui apakah kebijakan tentang disiplin kerja yang ada pada PT. 

Sinetama berhasil diterapkan pada karyawan atau tidak. 

 

I.4. Kegunaan Tinjauan Observasi (Praktek Kerja) 

 Hasil kegiatan observasi ini diharapkan dapat bermanfaat,  bagi: 

1. Pemahaman perkembangan teori 

Secara teoritis, tinjauan observasi ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan dan referensi di bidang ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia 
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mengenai disiplin kerja karyawan serta mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang 

diperoleh selama melaksanakan observasi, khususnya tentang kedisiplinan. 

2. Pemahaman secara praktis 

Melalui kegiatan observasi di perusahaan ini, penulis dapat belajar memahami  

berbagai kebijakan perusahaan dalam membentuk karyawan yang berdisiplin tinggi 

dan mampu bertanggungjawab, serta memahami bagaimana perusahaan ini  

mengarahkan karyawannya secara benar agar potensinya dapat berkembang. 

 

I.5. Metode Praktek Kerja 

 Metode yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh data, dilakukan dengan 

menggunakan metode: 

1. Study Literatur  

Adalah metode observasi yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, pendapat-

pendapat serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam berbagai media cetak dan 

buku, khususnya buku-buku relevan dengan masalah yang dibahas dalam observasi. 

2. Praktek Lapangan 

Adalah metode observasi yang dilakukan secara langsung, seperti, wawancara, yaitu 

melakukan tanya jawab tatap muka secara langsung dengan melihat suatu proses atau 

kejadian, serta praktek kerja lapangan. Informasi-informasi yang dikumpulkan pada 

kegiatan praktek lapangan ini meliputi: 

• Sejarah pendek perusahaan 

• Struktur organisasi 

• Tugas-tugas (job deskription) masing-masing jabatan 
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• Jumlah karyawan 

• Jumlah masing-masing unit kerja 

• Tingkat pendidikan 

• Hari kerja 

• Ketentuan jam kehadiran 

• Jam istirahat 

• Peraturan tata-tertib 

• Sanksi-sanksi 

• Hambatan yang dialami 

• Cara menangani masalah 

 

I.6. Lokasi dan Waktu Observasi 

 Agar observasi yang dilakukan lebih terfokus dan mendapatkan data yang 

optimal, maka observasi dilakukan secara langsung,yaitu: 

Tempat : PT. Sinetama  

Lokasi  : JL.Raya Cicalengka Majalaya KM 3 Bandung 

    Telp. 022-7949520-521 (Hunting); Fax. 022-7949519 

Waktu  : 21 Agustus 2008 s.d 21 Oktober 2008   
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