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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

  Perindustrian dalam memasuki era globalisasi negara–negara di dunia 

semakin hari semakin berkembang  dengan pesat, khususnya di Indonesia sebagai 

negara berkembang yang begitu siap menghadapi era globalisasi ini, terutama 

Indonesia banyak melaksanakan usaha pembangunan yang bergerak dalam bidang 

industri baik pangan, tekstil atau logam dan mesin, untuk melancarkan proses 

pembangunan. Semua pihak terlibat didalamnya baik masyarakat yang berperan 

sebagai pegawai, pihak  pemerintah sebagai pelaksana dan pihak swasta yang juga 

turut berperan dalam menunjang laju pembangunan. Sehingga mendorong 

perekonomian nasional yang dari tahun ke tahun berkembang semakin baik. 

  Balai Besar Logam dan Mesin merupakan unit organisasi dari Departemen 

Perindustrian, yang dapat dikatakan juga sebagai unit pelaksana teknis dibidang 

Peneliti dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin. Dalam lingkungan 

Departemen Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Direktur Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah. 

 Untuk dapat mengantisipasi persaingan yang sangat ketat, dan usaha Balai 

Besar Logam dan Mesin untuk melakukan efesiensi, serta dalam rangka 

memberikan pelayanan jasa teknik yang maksimal kepada industri kecil, dan 

menengah di berbagai sektor juga masyarakat, menyebabkan organisasi perlu 

melakukan tindakan-tindakan proaktif, serta persiapan-persiapan di segala bidang. 
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 Salah satu persiapan dan tindakan yang sangat penting untuk dilakukan 

adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan berdaya 

saing tinggi, serta memiliki Disiplin Kerja yang tinggi, karena dapat menjadikan 

keunggulan kompetitif bagi organisasi dalam bersaing. 

Manusia merupakan salah satu sumber daya yang terpenting dalam 

menentukan jalannya operasi perusahaan. Manusia memiliki karakter yang sangat 

kompleks baik dalam segi sifat ataupun tingkah laku yang dibentuk oleh 

lingkungan maupun pengalamannya. Karyawan merupakan makhluk sosial yang 

menjadi kekayaan bagi setiap perusahaan terutama dalam segi keterampilan yang 

harus dimiliki oleh para karyawan sekarang ini, sebagai manusia karyawan 

memiliki pikiran dan perasaan yang perlu dikembangkan guna mempengaruhi 

setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan karyawan. 

   Agar pencapaian tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif dan 

efisien. Organisasi perlu menerapkan peraturan yang menjadi tindakan proaktif 

dari disiplin kerja karyawan. Disiplin kerja merupakan aturan yang menunjang 

pencapaian tujuan Organisasi/Perusahaan. 

     Jika disiplin kerja tidak sesuai, dapat menimbulkan kendala yaitu,  

karyawan tidak masuk kerja, kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya, sering 

terlambat dan mencuri waktu pada karyawan yang sering keluar masuk 

perusahaan karena alasan tidak betah yang merepotkan perusahaan. Untuk itulah 

perusahaan memerlukan perbaikan kembali operasi perusahaannnya yang akan 

menyita waktu dan biaya. 
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   Alasan-alasan tersebut disebabkan salah satunya adalah karena kurangnya 

cara kerja bagi karyawan yang merasa diabaikan oleh perusahaan ataupun tidak 

adanya komunikasi antara atasan dengan bawahan. Hal ini sangat jelas bahwa 

kedisiplinan kerja merupakan hal yang penting dan sangat berpengaruh terhadap 

perusahaan terutama dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. 

   Berdasarkan hal-hal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

peninjauan mengenai” Pelaksanaan Disiplin Kerja Karyawan di  Balai Besar 

Logam dan Mesin Bandung”. 

 

1.2      Identifikasi Masalah 

           Pada masa sekarang disiplin kerja merupakan hal yang penting bagi 

perusahaan, oleh karena itu disiplin kerja semakin hari semakin baik. Disiplin 

tidak hanya diperlukan dalam bekerja tetapi juga dalam kehidupan sehari–hari. 

           Disiplin kerja merupakan faktor yang sangat dituntut oleh perusahaan 

sebagai ketentuan dan konsekuensinya seseorang dalam bekerja. 

    Dengan disiplin kerja yang baik akan dapat meningkatkan kelancaran 

operasi perusahaan. Disiplin terhadap tugas dan tanggungjawab merupakan 

kewajiban bagi karyawan.  

           Berdasarkan uraian diatas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Disiplin Kerja karyawan yang diterapkan pada 

Balai Besar Logam dan Mesin. 
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2. Kendala–kendala apa yang dihadapi  Balai Besar Logam dan Mesin dalam 

penerapan Disiplin  Kerja karyawan karyawan. 

3. Bagaimana cara  Balai Besar Logam dan Mesin mengatasi kendala–

kendala yang dihadapi dalam penerapan Disiplin Kerja karyawan. 

 

1.3   Maksud dan Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

  Maksud dari penelitian ini adalah untuk Penyusunan Tugas Akhir yang 

merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti sidang Ahli Madya di Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.       

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:   

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Disiplin Kerja karyawan yang 

diterapkan pada  Balai Besar Logam dan Mesin. 

2. Untuk mengetahui apa saja kendala–kendala yang dihadapi oleh                       

Balai Besar Logam dan Mesin didalam menerapkan Disiplin Kerja karyawan. 

3. Untuk mengetahui mengenai cara–cara yang dilakukan oleh  Balai Besar 

Logam dan Mesin  dalam menghadapi kendala tersebut. 

  

1.4      Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

     Hasil kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

a. Bagi Penulis 

Merupakan kesempatan untuk menambah wawasan serta meningkatkan 

pengetahuan penulis dengan cara membandingkan antara teori yang sudah 
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diterima penulis selama ini dalam mengikuti perkuliahan dengan kenyataan 

yang sesungguhnya  yang dihadapi karyawan didalam perusahaan. 

b. Bagi Perusahaan  

Agar laporan ini dapat menjadi salah satu masukan baik berupa saran maupun 

koleksi dan sebagai bahan pertimbangan sehingga dapat membantu dalam 

setiap masalah–masalah yang dihadapi oleh perusahaan. 

c. Bagi Pihak–pihak lain 

Para pihak yang tertarik pada masalah pelaksanaan kedisiplinan kerja 

diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian dan untuk 

selanjutnya dikembangkan dengan lebih mendalam lagi. 

 

1.5      Metode Laporan Tugas Akhir 

      Peninjauan yang penulis lakukan adalah menggunakan metode deskriptif 

yaitu menguraikan secara jelas data dan informasi yang didapat dalam peninjauan 

sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang ditinjau dan dapat memperjelas 

gambaran mengenai objek yang diteliti. 

 Teknik Pengumpulan Data Yang Dipergunakan Dalam Penelitian Ini 

Meliputi: 

1. Studi Literatur. 

Teknik pengumpulan data yang bersifat teori yang berhubungan dengan cara 

mempelajari buku literatur, catatan perkuliahan, serta literatur lain yang dapat 

dijadikan referensi yang berhubungan dengan data-data yang berupa laporan. 
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2.   Riset Lapangan.  

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan peninjauan dan penulis 

secara langsung pada objek data yang diinginkan penulis yaitu  dengan cara: 

a. Wawancara. 

Dimana penulis mengadakan pengumpulan data secara lisan dengan 

mengadakan tanya jawab dengan responden untuk mengadakan data yang 

berkaitan dengan objek penelitian. 

b. Observasi. 

Dimana penulis secara langsung mengamati objek penelitian. 

 

1.6     Lokasi dan Waktu Penelitian Tugas Akhir 

           Penelitian dilakukan penulis yaitu pada Balai Besar Logam Dan Mesin 

yang berlokasi di Jalan Sangkuriang No.12 Bandung. Adapun waktu peninjauan 

dimulai pada bulan Agustus sampai bulan September 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


