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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Dalam sebuah perusahaan potensi sumber daya manusia pada dasarnya 

merupakan salah satu modal yang memegang peranan penting dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. Suatu organisasi atau perusahaan dituntut 

memiliki pandangan dan sikap disiplin untuk meningkatkan produktivitas 

karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Pada era sekarang ini begitu 

banyak bisnis baru bermunculan, dimana SDM adalah pemeran utama 

didalamnya. Di Indonesia, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terbesar 

bagi para pelaku bisnis kuliner. Hal tersebut terlihat dari banyaknya 

perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kuliner dari skala kecil, 

menengah, sampai besar, hal ini dapat dilihat dari jumlah pertumbuhan usaha 

cafe yang ada di Kota Bandung seperti pada data dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Usaha Cafe di Kota Bandung 

 Periode 2008-2013 

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 

Jumlah 156 186 191 196 235 

Sumber : http://bandung.go.id  

  

 Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa persaingan dalam 

bidang restoran / cafe terjadi begitu cepat di kota Bandung, konsumen yang 

awalnya tidak terlalu kritis, dimana harga dan rasa menjadi patokan kini telah 

berubah, konsumen menjadi lebih sangat selektif dalam menentukan 

pilihannya. Dengan persaingan yang semakin ketat, baik restoran maupun cafe 

pasti akan berusaha menawarkan yang terbaik bagi konsumen, baik dari 



 
 

pelayanan, penyajian menu-menu dengan rasa (taste) yang unik, tempat yang 

nyaman hingga penawaran harga yang kompetitif. 

 Dalam penelitian ini penulis melihat perkembangan yang dialami oleh 

Siete di tengah persaingan yang semakin kuat dan sulit. Dengan banyaknya 

pesaing-pesaing baru, Siete Cafe terus berjuang mengembangkan kreasi 

konsep yang dimilikinya agar tetap menjadi pilihan para konsumen. Dari 

penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa perkembangan yang 

telah atau akan dilakukan. Salah satunya adalah rencana perubahan menu pada 

awal Mei 2016, Siete akan bermain dengan cost karena mereka yakin untuk 

menarik minat konsumen mereka perlu memahami apa yang konsumen 

inginkan, mencoba memasang harga yang bersahabat dengan kantong 

konsumen memang bukan hal yang mudah namun dengan tetap 

memperhatikan antara pengeluaran dan pendapatannya Siete memberanikan 

diri untuk melakukan hal tersebut. Selain itu Siete juga terus berupaya 

meningkatkan fasilitas yang dimilikinya guna menciptakan atmosphere yang 

berbeda bagi para pengunjung. 

 Selain dari beberapa perkembangan yang dibahas sebelumnya, ternyata 

masih ada permasalahan yang perlu diperhatikan oleh Siete, dimana 

permasalahan tersebut ada pada kinerja karyawan. Sebuah perusahaan akan 

sangat tergantung oleh kinerja bawahannya karena kinerja karyawan 

menentukan sejauh mana pencapaian yang akan diraih oleh perusahaan 

kedepannya. Dalam penelitian ini penulis menduga bahwa kinerja karyawan 

Siete Cafe kurang efektif dan efisien, hal ini dapat terlihat dari segi pelayanan 

yang diberikan. Contoh sederhananya adalah ketika konsumen hendak 

melakukan pemesanan ulang atau meminta bantuan, karyawan bagian service 

sangat jarang standby pada tempatnya masing-masing sehingga hal ini 

menimbulkan kesan negatif atas pelayanan karyawan Siete Cafe, tidak hanya 

itu, karyawan pada bagian cashier diduga melakukan hal yang sama, 

seringkali konsumen harus menunggu lama ketika hendak melakukan 

pembayaran dikarenakan karyawan yang sering tidak ada di tempatnya. 

Dengan adanya beberapa permasalahan ini, karyawan dinilai tidak 



 
 

menjalankan tugas sesuai dengan SOPnya masing-masing, maka dari itu untuk 

meningkatkan serta menjaga stabilitas kinerja karyawan, perusahaan perlu 

menerapkan beberapa peraturan mengenai disiplin kerja yang harus ditaati, 

perusahaan juga wajib menilai setiap kinerja dan produktivitas dari karyawan, 

apakah sudah sesuai dengan ketetapan yang telah ada atau tidak. Dalam 

penelitian ini penulis menemukan masih adanya beberapa karyawan yang 

melanggar peraturan mengenai aturan disiplin kerja, dan pelanggaran yang 

paling banyak terjadi adalah masalah ketidakhadiran karyawan yang tanpa 

informasi serta pelanggaran terhadap jam kehadiran, masih ada saja karyawan 

yang datang lebih dari waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Menurut 

Supervisor Siete, mereka akan mentolerir karyawannya jika alasan yang 

diberikan masuk akal, namun jika karyawan tidak memberikan informasi yang 

akurat mengenai keterlambatannya maka akan dikenakan SP 1 (Surat 

Peringatan 1) yang dimana karyawan tersebut tidak akan mendapatkan uang 

service selama 1 bulan. Hal ini diperhatikan memberikan pengaruh terhadap 

kinerja karyawan dalam 1 bulan masa hukuman. Siete menerapkan beberapa  

aturan disiplin kerja guna membuat karyawannya memiliki rasa tanggung 

jawab dalam bekerja, meskipun beberapa aturan masih saja dilanggar, pihak 

Siete terus berupaya membangun kerjasama yang baik dengan karyawannya 

demi kemajuan bersama dan tercapainya tujuan perusahaan. 

 Aturan-aturan yang tepat akan menumbuhkan disiplin kerja yang baik dan 

membuat karyawan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap 

tugas yang diberikan, sehingga dengan demikian kinerja karyawan akan 

meningkat. Pembinaan disiplin harus diupayakan secara efektif dan efisien 

agar dapat bermanfaat bagi pihak karyawan maupun perusahaan. Perusahaan 

berhak menuntut karyawan untuk berdisiplin kerja dan melaksanakan tugas-

tugas yang diberikan, selain menuntut perusahaan juga berkewajiban untuk 

memberikan balas jasa terhadap hasil pekerjaan setiap karyawan, maka 

dengan demikian akan lebih mudah tercipta suatu keteraturan dan 

keharmonisan dalam lingkungan kerja. Disiplin yang baik mencerminkan 

besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan 



 
 

kepadanya. Setiap karyawan tentu memiliki keinginan-keinginan atau 

harapan-harapan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Apabila keinginan 

dan harapan mereka terpenuhi maka mereka harus memberikan apa yang 

diinginkan perusahaan, yaitu keahlian dan kreativitas yang diwujudkan dalam 

kinerjanya. Penilaian kinerja tersebut merupakan sebuah mekanisme yang 

dilakukan untuk memastikan bahwa para pekerja mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan dengan baik dan benar sehingga dapat menaikkan kesiapan 

perusahaan dalam mengahadapi persaingan bisnis yang semakin kuat. 

 Siete merupakan salah satu dari sekian banyak cafe di Bandung, mungkin 

sudah bukan hal yang aneh jika suatu cafe bermain dengan harga yang murah, 

sehingga tidak cukup disitu saja, Cafe inipun berupaya menciptakan suatu 

atmosphere yang membuat pengunjung merasa nyaman, bangunan 

peninggalan Belanda ini kini menjadi sebuah Cafe yang dinilai memiliki 

keunikan lebih dari segi tata ruangnya, ditambah dengan adanya garden yang 

setiap malam selalu penuh dengan lilin dan lampion, live music yang diadakan 

pada akhir pekan, sofa yang nyaman, Wi-Fi, furniture dan banyak fasilitas 

lainnya, selain dari segi fasilitas yang dimiliki, diharapkan Siete juga dapat 

mengandalakan karyawan dengan pelayanan terbaiknya sehingga kepuasan 

konsumen akan semakin meningkat karena pada ketatnya persaingan sekarang 

ini nampak sudah banyak cafe yang mulai melibatkan SDMnya guna membuat 

minat konsumen tidak berpindah ke lain tempat, suatu sambutan hangat dari 

karyawan dinilai bisa menjadi nilai lebih di mata konsumen karena merasa 

dihargai dan dilayani dengan baik. Untuk itu Siete dituntut agar dapat 

mengantisipasi perubahan-perubahan yang demikian cepat dan dinamis agar 

dapat bertahan dan tumbuh berkembang dalam jangka panjang. Oleh 

karenanya merupakan kebutuhan yang mendasar dan penting untuk 

menentukan peningkatan mutu  dan kualitas para karyawan di Siete Cafe 

yakni dengan melalui proses penegakan kedisiplinan yang efektif dan 

berkesinambungan serta konsisten, yang diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja karyawannya. 



 
 

Berikut adalah rekapitulasi absensi karyawan pada Siete Cafe Bandung periode 

bulan Agustus 2015 s/d Januari 2016. 

 

Tabel 1.2 

REKAPITULASI DATA ABSENSI KARYAWAN SIETE CAFE 

PERIODE AGUSTUS 2015 – FEBRUARI 2016 

 

Bulan Jumlah 

Karyawan 

Alfa Sakit Cuti Izin PH 

Jumlah 

(Orang) 

% Jumlah 

(Orang) 

% Jumlah 

(Orang) 

% Jumlah 

(Orang) 

% Jumlah 

(Orang) 

% 

Agst 31 5 16 8 26 6 19 3 10 3 10 

Sept 32 6 19 2 6 6 19 5 16 2 6 

Okt 32 2 6 6 19 1 3 4 12 5 16 

Nov 31 6 19 6 19 3 10 6 19 6 19 

Des 30 7 23 7 23 1 3 6 20 7 23 

Jan 30 9 30 6 20 7 23 8 27 9 30 

Sumber : Laporan Absensi Karyawan Siete Cafe  

 

 

 Masalah absensi diatas secara nyata memberikan gambaran bagaimana 

karyawan Siete Cafe Bandung banyak mengalami ketidakhadiran, baik itu karena 

sakit, izin, cuti, PH, dan bahkan alfa / tanpa keterangan sama sekali. Pihak Siete 

perlu memberi perhatian terhadap masalah ini, karena jika dibiarkan dapat 
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berdampak terhadap kelangsungan kinerja karyawan kedepannya, pihak Siete 

harus dapat mengantisipasi masalah peningkatan ketidakhadiran setiap bulannya 

seperti yang terlihat pada tabel di atas, salah satunya dengan menerapkan aturan-

aturan pendisiplinan yang akan membuat karyawan memiliki patokan atas setiap 

tindakannya, dengan ditegakannya aturan disiplin kerja diharapkan dapat 

membuat karyawan menjadi lebih sadar dan mau belajar dari kesalahannya, selain 

itu karyawan menjadi tau batasan-batasan apa saja yang mereka tidak boleh 

langgar selama bekerja di Siete Cafe Bandung. 

 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul : 

“Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Siete Cafe 

Bandung” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Selain memperoleh kepastian mengenai kinerja karyawan dari hasil 

wawancara dengan bagian sumber daya manusia Siete Cafe, penulis juga berperan 

sebagai konsumen sehingga bisa dengan leluasa mengamati dan merasakan setiap 

pelayanan yang diberikan karyawan. Dalam beberapa penanganan yang diberikan 

terhadap konsumen rata-rata karyawan dinilai kurang efektif, bahkan terlihat tidak 

menjalankan tugasnya dengan tepat dan cepat. Peneliti merasa hal ini perlu digali 

lebih dalam untuk mengetahui apa penyebab kinerja karyawan di Siete Cafe tidak 

sesuai standarisasi yang diharapkan konsumen dan perusahaan. Sehingga 

berdasarkan hal inilah dibuat aturan-aturan mengenai disiplin kerja yang di 

harapkan dapat menimbulkan kesadaran dalam diri karyawan. 

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan disiplin kerja yang diberikan oleh Siete cafe ? 

2. Bagaimana kinerja karyawan pada Siete cafe ? 

3. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Siete 

cafe ? 



 
 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, mengolah, 

menganalisa, dan menginterpretasikan data dalam rangka menyusun skripsi 

sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana pada jurusan Manajemen 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

 Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan disiplin kerja pada Siete cafe Bandung 

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan pada Siete cafe Bandung 

3. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

pada Siete cafe Bandung 

 

1.4 Kegunaan/Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut : 

1. Manfaat secara teoritis 

Secara teoritis hasil penlitian ini bermanfaat bagi upaya peningkatan 

kinerja dan memberikan sumbangsih teoritis pada dunia pendidikan dan 

khususnya yang berkaitan dengan disiplin kerja yang mempengaruhi 

kinerja karyawan. 

2. Bagi penulis 

Dengan penelitian ini penulis berharap mendapat pengalaman praktis dan 

mengetahui sejauh mana kemampuan teoritis tersebut dapat diterapkan 

dalam praktek sehari-hari. 

3. Bagi perguruan tinggi 

Melalui penelitian ini diharpkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu manajemen 

sumber daya manusia dalam kaitannya dengan disiplin kerja yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan pada suatu perusahaan. 



 
 

4. Bagi Siete cafe 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

mengungkapkan masalah yang timbul serta terealisasinya saran-saran yang 

diberikan untuk pemecahan masalah tersebut. Sehingga pada akhirnya 

dapat memberikan manfaat kepada perusahaan maupun karyawan sendiri. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Penentuan metode penelitian sangat dibutuhkan dalam suatu proses 

penelitian agar dapat mempermudah langkah-langkah peneliti dalam menganalisis 

objek yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode deskriptif dan verikatif. 

 Sugiyono (2010:2) mengemukakan metode penelitian sebagai berikut: 

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”   

 Nazir (2005:54) mengemukakan bahwa metode deskriptif adalah : 

“Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu kondisi, 

suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang 

yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang 

sedang diteliti dan melakukan hubungan terhadap variabel yang diteliti”. 

 Masyhuri (2010:45) mengemukakan bahwa metode verikatif adalah : 

“Memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara 

dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain 

dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.” 

 Penelitian verikatif dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan 

menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y yang diteliti. Verikatif berarti menguji 

teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah pernyataan yang dibuat diterima 

atau ditolak. 

  



 
 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Studi Kepustakaan (library research) 

 Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mempelajari dan membaca 

buku-buku literatur serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan 

objek penelitian. 

2. Penelitian lapangan (field research) 

 Peneliti mengadakan peninjauan langsung pada Siete Cafe Bandung untuk 

mengadakan hal-hal berikut : 

a. Wawancara 

 Yaitu pembicaraan langsung dengan pihak perusahaan baik pimpinan 

maupun karyawan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan 

topik yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini. 

b. Observasi 

 Yaitu pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap 

objek penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang 

objektif  

c. Kuesioner 

 Yaitu dengan memberikan suatu daftar pertanyaan kepada sejumlah 

responden, dimana mereka harus mengisi jawaban atas pertanyaan 

tersebut dengan jujur, sungguh-sungguh, dan benar. 

 

I.6  Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan di kota Bandung dengan mendatangi langsung objek 

yang menjadi pilihan penulis dalam pengumpulan data yang diperlukan yaitu pada 

Siete Cafe yang bertempat di Jalan Sumur Bandung no.40, adapun waktu 

penelitian yang dilakukan oleh penulis terlampir pada gambar di bawah ini : 

  



 
 

TABEL 1.3 

 JADWAL KEGIATAN PENELITIAN PADA SIETE CAFE 

 

KEGIATAN 

BULAN 

JAN FEB MAR APR MEI 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Pengajuan penelitian pada Siete   √                  

Wawancara mengenai kinerja 

karyawan pada Siete Cafe 

   √                

Meneliti fenomena dan 

permasalahan Siete 

    √               

Pengajuan permintaan data 

absensi karyawan 

     √              

Wawancara mengenai turnover 

yang terjadi di Siete  

      √             

Pengajuan permintaan data 

karyawan yang terkena SP 

(Surat peringatan) I, II dan III 

      √             

Konsultasi mengenai kuesioner 

yang akan disebarkan kepada 

karyawan Siete 

          √         

Menyebarkan angket/kuesioner 

pada karyawan Siete Cafe 

           √        

Diskusi mengenai hasil dari 

kuesioner dengan supervisor Siete 

Cafe 

            √       

Mengolah data dari hasil kuesioner 

untuk dimasukan ke dalam bab IV 

             √      

Meminta ulang beberapa data yang 

ternayata masih kurang untuk 

tambahan pada bab 1, 3, 4. 

              √     

Pelaksanaan ujian skripsi & revisi                   √ 

 


