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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberhasilan dalam usaha mencapai tujuan organisasi baik organisasi

sosial maupun organisasi pemerintah sangat tergantung pada pelaksanaan

pekerjaan dengan menggunakan seluruh sumber daya manusia. Sumber daya

manusia sebagai faktor penggerak di dalam suatu perusahaan mendapat tempat

utama, karena unsur manusia dapat dijadikan sebagai faktor perencana, pelaku

penentu terwujudnya tujuan suatu perusahaan serta pemegang kendali dalam

perusahaan. Sehingga maju mundurnya suatu perusahaan tergantung pada kualitas

dan perilaku manusia atau karyawan yang ada dan bekerja dalam perusahaan

tersebut.

Pada dasarnya tujuan utama dari pengelolaan Sumber Daya Manusia

adalah untuk mengusahakan agar setiap pegawai memiliki kinerja yang optimal

dalam menjalankan fungsinya bagi organisaai, sehingga apa yang menjadi tujuan

organisasi secara keseluruhan lebih mudah untuk dicapai. Kinerja pegawai dapat

dikatakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan serta kemampuan seorang

pegawai untuk mencapai sasaran yang telah di tetapkan organisasi, oleh

karenanya kinerja pegawai dalam suatu organisasi dinilai sebagai suatu hal yang

sangat penting baik bagi pegawai itu sendiri maupun bagi organisasi, sebagai

bentuk upaya dalam mencapai keberhasilanya.
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Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah Disiplin

Kerja. Disiplin kerja adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur,

tekun, terus-menerus, dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku

dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan Hasibuan (dalam

Barnawi 2012: 112). Hilangnya disiplin akan berpengaruh terhadap efisiensi

kerja dan efektivitas tugas pekerjaan. Bilamana kedisiplinan tidak dapat

ditegakkan maka kemungkinan tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai

secara efektif dan efisien.

Dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja menjadi landasan awal seorang

karyawan untuk memulai sebuah pekerjaan atau tugas yang akan dikerjakan.

Besar kecilnya rasa tanggung jawab karyawan tersebut akan mempengaruhi

kinerjanya. Semakin baik tingkat disiplin kerja yang dimiliki seseorang maka

semakin baik pula kinerja yang akan diperoleh dan sebaliknya apabila tingkat

disiplin kerja yang buruk akan memperburuk kinerjanya sehingga tujuan dari

organisasi sulit untuk tercapai.

Dari uraian diatas, terlihat adanya pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pada

suatu perusahaan. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa

kontraktor yaitu PT. Hume Sakti Indonesia, telah mencoba beberapa cara untuk

meningkatkan kinerja karyawanya, seperti menempatkan karyawan sesuai

pendidikanya, serta dengan cara merotasi karyawan pada periode tertentu. Namun

dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kendala dalam usaha untuk disiplin kerja

karyawan di PT. Hume Sakti Indonesia, hal ini ditunjukan bahwa kinerja
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karyawan di PT. Hume Sakti Indonesia berbanding terbalik dengan apa yang

diharapkan oleh perusahaan.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Absensi Karyawan Tetap pada PT. Hume Sakti Indonesia

Periode Agustus-Desember Tahun 2015

Bulan Jumlah
karyawan

Karyawan
hadir

Cuti
(%)

Izin
(%)

Sakit
(%)

Alfa
(%)

Agustus 74 64 4,05 5.4 1,3 2,7
September 74 60 6,7 2,7 5,4 2,7
Oktober 74 56 8,1 6,7 4,05 5,4
November 74 52 8,1 6,7 5,4 9,4
Desember 74 48 12,1 13,5 2,7 6,7
Sumber: Bagian Pengolahan Data (SDM) PT. Hume Sakti Indonesia Tahun 2015

Berdasarkan rekapitulasi absensi karyawan PT. Hume Sakti Indonesia

bulan Agustus-Desember 2015, mengalami ketidakstabilan dan penurunan

kehadiran yang signifikan. Karena banyak karyawan yang tidak masuk kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nuryanti yang memiliki jabatan

Personalia dalam PT. Hume Sakti Indonesia ada beberapa fenomena yang

menyebabkan kurangnya disiplin kerja dan kinerja dari karyawan PT. Hume Sakti

Indonesia sebagai berikut adanya karyawan yang sering terlambat, adanya

karyawan melalaikan tugas, adanya karyawan pulang lebih cepat dari jam yang

ditentukan, adanya karyawan yang tidak mematuhi peraturan perusahaan, adanya

karyawan yang menunda-nunda pekerjaan.

Fenomena kurangnya kinerja karyawan PT. Hume Sakti Indonesia salah

satunya sebagai berikut kurangnya bantuan kepada karyawan untuk

mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan, kurangnya rasa

keingintahuan karyawan secara terbuka untuk belajar tentang lingkunganya,

kurangnya sistem evaluasi pada target yang tidak tercapai. Namun demikian
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masih banyak karyawan yang tidak mematuhi disiplin kerja yang telah ditetapkan

oleh PT. Hume Sakti Indonesia, hal ini bisa dilihat dari laporan absensi bulan

Agustus rata-rata 64 orang yang hadir, September rata-rata 60 orang hadir,

Oktober rata-rata 56 orang yang hadir, November rata-rata 52 orang yang hadir,

Desember rata-rata 48 orang yang hadir. Jumlah karyawan tetap pada PT. Hume

Sakti Indonesia memiliki karyawan 74 orang. Berdasarkan data tersebut terjadi

penurunan sebesar 0,54% dari bulan Agustus-Desember 2015.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang

berjudul “Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT.

Hume Sakti Indonesia.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka

permasalahan yang ada di dalam perusahaan tersebut dapat di deskripsikan

sebagai berikut :

1. Bagaimana disiplin kerja karyawan di PT. Hume Sakti Indonesia ?

2. Bagaimana kinerja karyawan di PT. Hume Sakti Indonesia ?

3. Seberapa besar pengaruh disiplin kerja karyawan terhadap kinerja

karyawan  di PT. Hume Sakti Indonesia ?
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1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud dari penilitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang

diperlukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap

kinerja karyawan pada PT. Hume Sakti Indonesia

1.3.2 Tujuan penilitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui disiplin kerja karyawan pada PT. Hume Sakti Indonesia

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan pada PT. Hume Sakti Indonesia

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja

karyawan pada PT. Hume Sakti Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berhadap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai

pihak, yaitu :

1. Bagi Penulis

Hasil kerja praktik ini dapat memberi pengalaman dan menambah wawasan

serta membandingkannya antara yang telah didapat diperkuliahan dengan

praktik yang sebenaranya.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat berguna bagi perusahaan sebagai bahan masukan dan

informasi terhadap aktivitas perusahaan khususnya mengenai disiplin kerja

yang ada hubungannya dengan kinerja karyawan yang berdampak pada

efisiensi dan efektifitas tujuan organisasi.
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3. Bagi Pihak Lain

Dapat menjadi acuan dan bahan pembelajaran referensi bagi penulis, dapat

memberikan inspirasi bagi peneliti lain untuk mengungkap lebih mendalam

tentang aspek-aspek lain dari disiplin kerja karyawan serta kinerja karyawan

1.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar dan

mungkin salah, sehingga dapat dianggap atau dipanda ngsebagai konsklusi atau

kesimpulan yang sifatnya sementara, sedangkan penolakanatau penerimaan

suatu hipotesis tersebut tergantung dari hasil penellitian terhadap faktor-faktor

yang dikumpulkan, kemudian diambil suatu kesimpulan. Sehubungan dengan

uraian di atas maka dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

“Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan”.

1.6 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada PT. Hume Sakti Indonesia yang beralamat

di Jalan Raya Cakung Cilincing Kav. 16,17 Jakarta Timur. Adapun waktu

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari bulan Februari 2016 sampai

dengan selesai.
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