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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era sekarang, persaingan dalam dunia bisnis meningkat sangat cepat 

sehingga mengharuskan perusahaan untuk mengelola bisnisnya dengan baik agar 

perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Perusahaan harus dapat 

melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan baik, maka dari itu perusahaan harus 

memperhatikan sumber daya yang berperan penting menjalankan kegiatan 

bisnisnya yaitu sumber daya manusia dan sering disebut sebagai karyawan di 

dalam perusahaan. Dalam mencapai tujuan perusahaan, perusahaan harus 

mempunyai sumber daya manusia yang berperan penting dalam menjalankan 

suatu perusahaan atau organisasi. Tujuan sebuah perusahaan akan tercapai apabila 

sumber daya manusianya berjalan dengan baik dan efektif sehingga membantu 

perusahaan mencapai tujuannya. 

Dalam mencapai kesuksesan suatu perusahaan, perusahaan harus mengatur 

dan mengelola sumber daya manusia yang berada di dalam perusahaan dengan 

baik seperti memperhatikan latar belakang karyawan, status, perasaan, kebutuhan 

karyawan, keinginan karyawan dan tingkat disiplin karyawannya. 

Menurut Fathoni (2006:172), “Disiplin adalah fungsi operatif manajemen 

sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan atau 

guru, semakin bagus kinerjanya. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi 

mencapai hasil yang optimal. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu 
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organisasi sekolah, karena tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, maka 

sulit untuk mewujudkan tujuannya”. 

Pelaksanaan disiplin dengan dilandasi peraturan perusahaan akan 

terciptanya suatu kondisi yang harmonis dikedua belah pihak (karyawaan dan 

perusahaan). Sehingga disiplin kerja adalah suatu upaya yang dilakukan 

perusahaan untuk mengatur perilaku karyawan agar setiap karyawan patuh dan 

taat terhadap peraturan atau tata tertib yang berlaku. Dalam pelaksanaan disiplin 

kerja manajemen membagi bentuk-bentuk disiplin kerja tersebut dalam tiga 

macam, yang mana diutarakan oleh Mangkunegara (2013:129) sebagai berikut: 

1) disiplin preventif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai untuk mengikuti 

dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh 

perusahaan; 2) disiplin korektif adalah suatu upaya untuk menggerakan pegawai 

dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi 

peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan; dan 3) disiplin 

progresif berarti memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap 

pelanggaran-pelanggaran yang berulang. 

Perusahaan yang akan penulis teliti berjalan di bidang industri sepatu. 

Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1978 dengan bentuk perusahaan perseorangan. 

Perusahaan ini diberi nama Mabarroh Cahaya Megah. Perusahaan Mabarroh 

Cahaya Megah terletak di jl. Cibaduyut Raya No. 30 Bandung. Tidak hanya 

sepatu yang diproduksi tetapi ada pula jaket, tas, sandal dan lain sebagainya. 

Perusahaan Mabarroh Cahaya Megah memiliki merk dagang seperti Garsel Shoes, 

Garsel Fashion, Garucci dan Gareu.  
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Perusahaan Perseorangan Mabarroh Cahaya Megah memiliki masalah 

kedisiplinan, hal dapat terlihat dari obeservasi awal yang peneliti lakukan, dimana 

tindakan indisipliner yang terjadi seperti keterlambatan, mangkir, tidak maksimal 

dalam menggunakan jam kerja dan kelalaian dalam menggunakan fasilitas 

perusahaan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti tingkat kesadaran rendah dan 

acuh terhadap aturan. Selain itu sistem absensi yang diterapkan perusahaan tidak 

begitu baik karena menggunakan sistem absensi manual sehingga kehadiran 

karyawan tidak dapat terdata dengan baik. Disiplin kerja yang kurang baik juga 

terlihat dari hasil rekapan penalty point dan yang dilihat yaitu jumlah penalty 

point para karyawan. Rata-rata penalty point yang dilanggar oleh karyawan adalah 

kehadiran dan terlambat bekerja.  

Rendahnya disiplin kerja tentunya dapat menjadi salah satu faktor 

terjadinya penurunan prestasi kerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa 

disiplin kerja dapat mempengaruhi prestasi kerja karyawan, hal ini sesuai dengan 

pendapat dari Siagian (2004:305) yang menyatakan bahwa, “Pendisiplinan 

pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan 

membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan sehingga tersebut secara 

suka rela berusaha bekerja secara kooperatif dengan karyawan yang lain serta 

meningkatkan prestasi kerja”. 

Berkaitan dengan penilaian prestasi kerja individu pada perusahaan 

perseorangan Mabarroh Cahaya Megah selama ini mengacu standar yang 

ditetapkan oleh Keputusan Direksi Perusahaan Perseroaan tentang pedoman 

penyusunan dan penilaian Key Peformace Indicator (KPI). Tabel 1.1 dibawah ini 
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menunjukkan hasil penilaian prestasi kerja perusahaan Perseorangan Mabarroh 

Cahaya Megah tahun 2014-2015. 

Tabel 1.1 

Hasil Penilaian Prestasi Kerja Karyawan  

Perusahaan Perseorangan Mabarroh Cahaya Megah 

Periode 2014-2015 

Kriteria  

2014 2015 

Jumlah 

Karyawan 
(%) 

Jumlah 

Karyawan 
(%) 

Tinggi (>3,00 s.d 3,50) 59 39.3 56 37.3 

Cukup (2,50 s.d 3,00) 77 51.3 75 50.0 

Rendah (< 2,50) 12 8.0 18 12.0 

Tidak Mempunyai Skor 2 1.3 1 0.7 

Total 150 100% 150 100% 
      Sumber : Perusahaan Perseorangan Mabarroh Cahaya Megah 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa hasil penilaian prestasi 

kerja karyawan secara individu menunjukkan hasil yang bervariasi dalam dua 

tahun terakhir. Namun yang menarik dari hasil penilaian prestasi kerja tersebut 

ada penurunan persentase karyawan yang memperoleh nilai tinggi dan cukup 

sebaliknya karyawan yang berada dalam katagori rendah mengalami kenaikan. 

Kondisi ini dapat menjadi indikasi adanya penurunan tingkat prestasi kerja 

karyawan.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja (X) 

terhadap prestasi kerja karyawan (Y). Perusahaan Perseorangan Mabarroh Cahaya 

Megah yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu, 

membutuhkan kinerja yang optimal dari karyawannya untuk mencapai tujuan 

perusahaan tersebut. Dalam fenomena di lapangan berdasarkan wawancara dari 

seorang manajer Sumber Daya Manusia, para karyawan memiliki disiplin kerja 

yang kurang seperti mendapat penalty point dan itu melanggar peraturan yang 
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telah ditetapkan oleh perusahaan sehingga mempengaruhi penilaian prestasi kerja 

mereka. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh disiplin kerja terhadap 

prestasi kerja karyawan di Perusahaan Perseorangan Mabarroh Cahaya Megah 

dengan mengambil judul “Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan pada Perusahaan Perseorangan Mabarroh Cahaya Megah di 

Bandung”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Disiplin kerja pada setiap karyawan akan sangat mempengaruhi prestasi 

kerja karyawan itu sendiri. Untuk dapat mendapatkan prestasi kerja karyawan 

yang optimal tidaklah mudah, perusahaan harus menilai perilaku kerja 

karyawannya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, 

penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan disiplin kerja pada Perusahaan Perseorangan 

Mabarroh Cahaya Megah Cabang di Bandung? 

2. Bagaimana prestasi kerja pada karyawan Perusahaan Perseorangan 

Mabarroh Cahaya Megah di Bandung? 

3. Seberapa besar pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja karyawan 

pada Perusahaan Perseorangan Mabarroh Cahaya Megah di Bandung? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dalam 

berbisnis dan sebagai bahan analisis dalam penyusunan skripsi, yang selanjutnya 

akan dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang 

Sarjana Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui penerapan disiplin kerja pada Perusahaan Perseorangan 

Mabarroh Cahaya Megah di Bandung. 

2. Untuk mengetahui prestasi kerja pada karyawan Perusahaan Perseorangan 

Mabarroh Cahaya Megah di Bandung. 

3. Besarnya pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada 

Perusahaan Perseorangan Mabarroh Cahaya Megah di Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan data serta informasi yang diperoleh mengenai Manajemen 

Sumber Daya Manusia khususnya mengenai disiplin kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan yang bersangkutan, lebih jauh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

berguna : 

1. Kegunaan Akademik 

Bagi lembaga pendidikan, terutama di lingkungan Universitas Widyatama 

diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 

perbandingan sebagai pandangan dan referensi yang dapat membantu 

dalam menelaah tentang Manajemen Sumber Daya Manusia. 
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2. Kegunaan Perusahaan 

Bagi pihak perusahaan, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

mengenai pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja karyawan. Selain 

itu juga penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan mengenai 

permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan. 

3. Penulis 

Penelitian ini digunakan oleh penulis untuk memahami dan 

mengembangkan pengetahuan dibidang Manajemen Sumber Daya 

Manusia, khususnya mengenai disiplin kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan serta ilmu manajemen pada umumnya. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk mendapatkan data-data serta informasi yang diperlukan dalam 

rangka penyusunan skripsi ini, maka penulis mengadakan penelitian di perusahaan 

perseorangan Mabarroh Cahaya Megah di Bandung yang berlokasi di Jl. 

Cibaduyut Raya No.30 Bandung. Penelitian ini dilakukan mulai Februari 2016 

sampai dengan April 2016. 
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Tabel 1.2 

Jadwal Penelitian 

 

Keterangan 

Bulan 

Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September 

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

Prediksi Data                                

Pemilihan Judul 

dan Pengumpulan 

Data 

                               

Pengajuan 

Proposal 

                               

Proposal Disetujui                                

Revisi Bab I                                

Melanjutkan Bab 

II 

                               

Revisi Bab II dan 

Melanjutkan Bab 

III 

                               

Revisi Bab III                                

Konsultasi                                

Kuesioner                                

Melanjutkan Bab 

IV dan Bab V 

                               

Revisi Bab IV dan 

Bab V 

                               

Sidang                                
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