
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Negara kita merupakan negara yang berkembang dan banyak melaksanakan 

pembangunan-pembangunan di segala aspek tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan 

proses pembangunan ini, semua masyarakat ikut terlibat dan pihak pemerintah 

sebagai aspek pelaksana dalam menunjang pembangunan yang baik dimana aspek 

manajemen sangatlah berpengaruh terhadap hasil kerja yang dihasilkan. Manajemen 

mengandung pengertian secara sederhana sebagai suatu proses pencapaian tujuan 

yang dilakukan dengan menggunakan bantuan sumber daya manusia yang tersedia. 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) secara sederhana dapat diartikan 

sebagai suatu ilmu yang diterapkan dalam masalah pengelola Sumber Daya Manusia 

(SDM), sehingga tujuan pokok MSDM adalah mewujudkan penggunaan SDM secara 

optimal dalam suatu organisasi. 

Sumber daya manusia sebagai unsur utama perusahan memiliki peranan yang 

sangat besar dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peranan SDM ini 

kemudian berkembang mengikuti perkembangan organisasi, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dalam hal ini SDM memegang peranan yang sangat menentukan karena 

bagaimana hebat dan canggih teknologi yang digunakan tanpa didukung oleh 

manusia sebagai pelayan operasionalnya, tidak akan mampu menghasilkan suatu 

output yang sesuai dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Oleh karena itu, maka 

pemahaman dan pengembangan SDM dalam suatu organisasi menjadi sangat 

penting.manusia ini sangat kompleks sifatnya dan memiliki hal-hal yang khusus 

menganai sikap, tingkah laku dan kebiasaan yang terbentuk oleh lingkungan dan 

pengalamannya.  



Untuk meningkatkan disiplin yang baik adalah hal yang sulit, karena 

banyaknya faktor yang mempengaruhi, baik itu dalam pribadi seseorang maupun 

lingkungan di sekitarnya.Masih ada sebagian karyawan yang tidak menaati setiap 

peraturan yang berlaku, hal tersebut terlihat dengan tidak disiplinnya karyawan 

dengan datang terlambat dari waktu yang ditetapkan, hal tersebut sangat mengganggu 

berjalannya operasional perusahaan. 

Perusahaan harus memiliki seperangkat kebijakan dan peraturan yang menjadi 

suatu batasan dalam menjalankan kegiatannya. Dalam Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa: 

“Setiap perusahaan yang memperkerjakan sekurang-kurangnya sepuluh 

orang karyawan wajib membuat peraturan perusahaan, peraturan 

tersebut sekurang-kurangnya harus memuat hak dan kewajiban 

pengusaha dan karyawan, syarat kerja, tata terbit perusahaan, dan 

jangka waktu peraturan perusahaan.” 

 

Dari peraturan di atas dapat dijelaskan bahwa pengusaha wajib memberitahukan dan 

menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan atau perubahannya kepada 

karyawan yang dimana kebijakan tersebut harus diikuti oleh setiap karyawan 

perusahaan. 

Disiplin yang dimiliki karyawan dipengaruhi oleh faktor kepuasaan kerja 

mereka, dimana semakin puas karyawan dalam pekerjaannya maka disiplin kerja 

karyawan itu menjadi meningkat.Kedisiplinan harus tumbuh dari kesadaran pribadi 

seseorang dan bukan karena dipaksa. Pembinaan disiplin harus diupayakan secara 

efektif dan efisien agar dapat bermanfaat bagi semua pihak baik karyawan maupun 

perusahaan.Perusahaan berhak menuntut karyawan untuk berdisiplin kerja dan 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan, serta berkewajiban untuk 

memberikan balas jasa terhadap hasil pekerjaannya. Dengan demikian tercipta suatu 

keteraturan dan keharmonisan dalam lingkungan kerja. 

Disiplin kerja adalah faktor yang dituntut oleh perusahaan sebagai kebutuhan 

dan konsekuensi seseorang dalam bekerja karena disiplin kerja karyawan dapat 



mempengaruhi kepuasan dalam bekerja, bila kepuasan kerja terpengaruhi dengan 

baik, maka akan dicerminkan pada disiplin kerjanya. Disiplin yang baik 

mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang 

diberikan kepadanya.Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.Oleh karena itu, setiap 

manajer selalu berusaha agar bawahannya mempunyai disiplin yang baik. 

(Mahsun et al, 2007) mendefinisikan kinerja sebagai: 

“Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, 

program, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, nilai dan 

visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu 

organisasi.Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau 

tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.” 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja (prestasi 

kerja) aparatur adalah suatu hasil karya yang di capai oleh seorang aparatur dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur dengan 

mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu.Kinerja (prestasi kerja) 

dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar), di mana kualitas adalah berkaitan 

dengan, mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja 

yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian 

waktu yang telah direncanakan. (Trisnaningsih, 2007) 

Setiap karyawan tertentu memiliki keinginan-keinginan atau harapan-harapan 

dari perusahaan tempat mereka bekerja. Apabila keinginan dan harapan mereka 

terpenuhi maka mereka harus memberikan apa yang diinginkan oleh perusahaan, 

yaitu keahliaan dan kreativitas yang diwujudkan dalam kinerja karyawan. Penilaian 

kinerja tersebut merupakan sebuah mekanisme yang dilakukan untuk memastikan 

bahwa para pekerja mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan dan memberikan hasil 

kerja yang memuaskan sehingga dapat menaikan kinerja perusahaan secara 

keseluruhan. Kinerja perusahaan sangat tergantung oleh kinerja karyawannya, oleh 



karena itu perusahaan menetapkan standart kinerja yang harus dicapai oleh setiap 

karyawannya.Untuk mengukur kinerja yang dicapai, perusahaan melakukan penilaian 

kinerja. 

Karang Setra Water Land usianya yang sudah lebih dari 50 tahun, merupakan 

Kolam renang pertama di Bandung dan pernah menjadi kolam renang terluas se Asia 

Tenggara.Karang Setra Water Land didirikan tahun 1954.Bahkan peresmiannya 

langsung oleh Presiden RI pertama Ir. Soekarno.Namun pengelolaannya tidak di 

bawah pemerintah tapi di bawah PT Brata Jaya Utama.Perusahaan ini di bawah 

Yayasan Bhrata Bakti Polri karena lahan karang setra waterland adalah milik 

yayasan.Dibangun di atas lahan seluas 6 hektar. Untuk area kolam renangnya hanya 

menggunakan lahan sekitar 1,9 hektar. Sedangkan lahan sisanya selain digunakan 

untuk tempat parkir juga untuk hotel. 

Sebagai perusahaan yang berjalan kurang lebih 56 tahun, Karang Setra 

Waterland mengharapkan karyawannya mampu menjalankan tugas-tugas dengan 

disiplin kerja yang tinggi agar tercapai tujuan perusahaan.Pemimpin kemudian 

melakukan tugasnya untuk mengetahui level kinerja bawahannya. Karyawan yang 

memiliki level kinerja yang tinggi merupakan karyawan yang produktivitas kerjanya 

tinggi, begitupun sebaliknya. Besar insentif yang diterima karyawan harus dapat 

memenuhi kebutuhan hidup dan layak sesuai tanggungjawab karyawaan atas 

pekerjaannya. 

Menurut pimpinan Karang Setra Waterland Bandung setelah peneliti 

melakukan pra-observasi, karyawan masih banyak yang tidak memiliki tanggung 

jawab yang besar terhadap pekerjaannya, sering terlambatnya datang ke tempat kerja, 

sering mangkir keluar tempat kerja di luar jam istirahat yang telah ditetapkan oleh 

kantor. Dalam hal disiplin kerja, manager yang bertindak sebagai penilai melihat 

kinerja secara objektif tanpa didasarkan ukuran-ukuran yang harus dicapai karyawan 

agar masuk kategori hasil kinerja yang memuaskan. Hal ini menyebabkan pemimpin 

tidak maksimal menilai kinerja karyawan. Pada kenyataannya usaha-usaha yang 



dilakukan pemimpin tersebut belum bisa membuat karyawan memiliki disiplin kerja 

yang tinggi, hal tersebut dibuktikan oleh masih adanya banyak persentase 

ketidakhadiran yang harus di perhatikan sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

DATA KETIDAKHADIRAN KARYAWAN KARANGSETRA WATERLAND 

BANDUNG 

PERIODE TAHUN 2011-2014 

 

TAHUN JUMLAH 

KARYAWAN 

SAKIT IZIN TANPA 

KETERANGAN 

DINAS 

LUAR 

2011 70 ORANG 380 199 57 264 

2012 67 ORANG 384 238 76 88 

2013 66 ORANG 333 211 85 104 

2014 67 ORANG 407 235 97 87 

Sumber : Divisi HRD Karang Setra Waterland Bandung 

 

Fenomena adanya karyawan yang sering tidak hadir dalam bekerja 

mencerminkan kurangnya disiplin kerja karyawan yang ada dalam perusahaan. 

Ketidak disiplinan kerja telah sering didentifikasikan sebagai suatu alasan penting 

yang dapat menyebabkan individu tidak bersemangat dalam bekerja. Pada penelitian 

yang menjadi fokus utama peniliti untuk bahan pertimbangan fenomena difokuskan 

ke indikator TANPA KETERANGAN. Dari hasil pengamatan, indikator tersebut 

memperlihatkan semakin meningkat jumlahnya di setiap tahunnya. Dengan rincian 

tahun 2011 karyawan yang masuk kategori “Tanpa Keterangan” sebanyak 57 

diantaranya terdapat 16 orang karyawan. Tahun 2012 karyawan yang masuk kategori 

“ Tanpa Keterangan” sebanyak 76 diantaranya terdapat 23 orang karyawan. Tahun 

2013 karyawan yang masuk kategori “Tanpa Keterangan” sebanyak 85 diantaranya 



terdapat 29 orang karyawan. Tahun 2014 karyawan yang masuk kategori “Tanpa 

Keterangan” sebanyak 97 diantaranya terdapat 36 orang karyawan. 

Tabel 1.2 

DATA TARGET KERJA PER-DIVISI KARYAWAN KARANGSETRA 

WATERLAND BANDUNG 

PERIODE 2011 - 2014 

DIVISI TARGET 

KERJA 

KENYATAAN KETERANGAN 

KEUANGAN 80% - 90% 82,58% Baik 

FASILITAS 70% - 75% 55,32% Kurang baik 

PERSONALIA 80% - 90% 76,54% Kurang baik 

PET. KEAMANAN 70% - 75 % 48% Kurang baik 

PET.PENGEMUDI 70% - 75% 52,06% Kurang baik 

Sumber : Divisi HRD Karang Setra Waterland Bandung 

 

Dari data diatas dapat terlihat bahwa masih banyaknya target kerja yang 

belum tercapai dengan standar target kerja yang di berikan perusahaan. Berarti 

dengan hasil tersebut dapat di katakan kinerja karyawan yang ada di Karangsetra 

Waterland Bandung tidak baik atau terdapat masalah di dalamnya. 

Dengan melihat latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan tersebut kedalam suatu penelitian tugas akhir dengan judul 

“PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PADA PERUSAHAAN KARANG SETRA WATERLAND BANDUNG”. 

 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang peneliti uraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan diidentifikasi adalah: 

1. Bagaimana mengenai Disiplin Kerja karyawan pada Perusahaan Karang Setra 

Waterland Bandung ? 

2. Bagaimana Kinerja Karyawan pada Perusahaan Karang Setra Waterland 

Bandung? 

3. Bagaimana Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada 

Perusahaan Karang Setra Waterland Bandung? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mempelajari dan 

memperoleh data informasi yang aktual mengenai pengaruh Pengaruh Disiplin Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Karang Setra Waterland Bandung yang 

akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi. Selain itu juga dimaksudkan untuk 

mengetahui permasalahan dan perbedaan antara teori dengan praktik. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui bagaimana Disiplin Kerja karyawan pada Perusahaan Karang 

Setra Waterland Bandung. 

2. Mengetahui bagaimana Kinerja Karyawan pada Perusahaan Karang Setra 

Waterland Bandung. 



3. Mengetahui seberapa besar Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan pada Perusahaan Karang Setra Waterland Bandung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap beberapa 

segmen, antara lain: 

1. Bagi Penulis, dapat menambah pengetahuan mengenai ada atau tidak adanya 

pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Karang 

Setra Waterland Bandung, serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

ujian sidang akhir pada Fakultas Bisnis dan Manajemen  program studi 

Manajemen Universitas Widyatama. 

2. Bagi Perusahaan, sebagai masukan pentingnya disiplinserta sejauh mana hal 

tersebut dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja karyawan terhadap 

perusahaan guna menunjang pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan 

efisien. 

3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

literatur dalam perkembangan ilmu manajemen berkaitan dengan penilaian 

kinerja karyawan. 

4. Bagi Pihak Lain 

Dapat menjadi sumber informasi yang dapat menambah wawasan pembaca 

dengan mengetahui apakah pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan. 



1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian padaKarang Setra Waterland Bandungdi Jalan 

Sirnagalih No.15 Bandung. Waktu penelitian tersebut dilaksanakan pada Januari  

sampai dengan selesai. 

 


