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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam era globalisasi setiap perusahaan berupaya untuk menunjukkan

keunggulan-keunggulan agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang

semakin ketat. Keberhasilan perusahaan mempertahankan keberadaannya di dunia

bisnis tidak terlepas dari tercapainya misi dan tujuan perusahaan yang telah di

tetapkan. Sumber daya manusia merupakan salah satu peranan penting di dalam

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Bahkan maju

mundurnya perusahaan ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia. Untuk

itu setiap perusahaan perlu memperhatikan dan mengatur keberadaan

karyawannya sebagai usaha meningkatkan kinerja yang baik.

Di sisi lain, kebutuhan karyawan dalam memenuhi keinginannya semakin

meningkat. Para karyawan bekerja dengan harapan akan memperoleh upah/gaji

yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang saat ini sangat begitu

kompleks dari hal yang paling pokok/primer terutama masalah kebutuhan

sandang, pangan, perumahan, pendidikan, istirahat kerja yang cukup, perlu

mendapatkan skala prioritas utama dalam hal pemenuhannya. Sedangkan

perusahaan dituntut untuk memiliki karyawan yang berkualitas dan mampu

mengatasi segala hambatan yang berkaitan dengan sumber daya manusia

perusahaan. Salah satu hambatan yang dimaksud adalah susahnya menjaga kinerja

seseorang, yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi secara

keseluruhan. Tanpa adanya motivasi untuk bekerja, maka hasil kerja tidak akan

maksimal.

Perusahaan yang berhasil dalam kompetisi pasti menyadari bahwa

karyawan yang berkualitaslah yang diperlukan dalam perusahaan. Salah satu ciri

karyawan yang berkualitas adalah karyawan tersebut memiliki disiplin kerja dan

motivasi yang tinggi. Karena dengan tingginya tingkat disiplin kerja dan motivasi,

maka karyawan tersebut akan memiliki karakteristik seperti tanggung jawab
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pribadi yang tinggi, berani mengambil dan memikul resiko, memiliki tugas yang

realistis dan lain-lain (Mangkunegara, 2009:68).

Sebaliknya jika karyawan yang dimiliki perusahaan tersebut memiliki

tingkat disiplin kerja dan motivasi yang rendah maka ini akan menjadi masalah

bagi perusahaan, karena dengan rendahnya disiplin kerja dan motivasi akan

berakibat negatif kepada perilaku karyawan seperti kinerja tidak efektif dan

efisien, tingkat absensi yang tinggi, tanggung jawab pribadi yang rendah dan

sebagainya. Hal tersebut akan berpengaruh buruk terhadap kinerja perusahaan

karena akan menyebabkan tidak tercapainya tingkat produktivitas.

Motivasi adalah sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong

perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang

dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah (Marihot Tua Effendi

Hariandja, 2009). Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja menunjukan hasil

yang sama bahwa pengaruh antara motivasi dengan kinerja karyawan menunjukan

pengaruh positif dan signifikan.

Ouval Research adalah salah satu pelopor bisnis clothing di Kota

Bandung yang keberadaannya tidak hanya dikenal masyarakat lokal, namun juga

mulai diminati konsumen internasional. Dirintis pada tahun 1997 dengan

bermodalkan uang sebesar Rp 200.000,00, Rizki Yanuar dan kedua rekannya

ingin menciptakan produk-produk kreatif yang bisa mendukung penampilan

atau style komunitas skateboard yang mereka gawangi. Dari sinilah mereka mulai

melahirkan ide kreatif dan inovatif melalui beragam jenis produk yang mereka

ciptakan, sebut saja seperti kaos, kemeja dan sweater yang kehadirannya tidak

hanya diminati komunitas skateboard di kota Bandung, namun juga mulai

diterima konsumen umum di sekitar kota kembang dan kawasan Ibukota Negara

(Jakarta).

Ouval Research dituntut untuk lebih memperhatikan aspek sumber daya

manusia yang dimilikinya untuk dapat menciptakan karyawan yang profesional,

cerdas, cekatan dan berkualitas. Untuk memperoleh karyawan yang berkualitas,

diperlukan karyawan yang mempunyai tingkat disiplin kerja yang tinggi. Disiplin

kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan
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perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin kerja yang baik pada

diri karyawan akan menciptakan  suatu siklus kerja yang baik, yang pada akhirnya

akan menunjang pada  pencapaian tujuan perusahaan.

Tabel 1.1

Data Absensi Karyawan Distro Ouval Research Bandung

Tahun 2015 Selama 6 bulan

Bulan Sakit Izin Cuti Tanpa
Keterangan

Terlambat

Januari 5 orang 3 orang 2 orang 3 orang 24 orang

Februari 4 orang 4 orang 1 orang 5 orang 22 orang

Maret 6 orang 3 orang 2 orang 6 orang 27 orang

April 4 orang 5 orang 3 orang 5 orang 28 orang

Mei 3 orang 3 orang 3 orang 4 orang 21 orang

Juni 4 orang 4 orang 2 orang 5 orang 24 orang

Sumber : Distro Ouval Research Bandung Tahun 2015

Hasil survey di Distro Ouval Research Bandung menyatakan bahwa dapat

dilihat dari karyawan yang tidak masuk kerja dan terlambat masuk kerja

presentasenya tidak stabil bisa dilihat dari fluktuasi kenaikan absensi selama 6

bulan terakhir. Ketidakhadiran dan keterlambatan karyawan menjadikan sesuatu

yang sangat penting karena ketidakhadiran dan keterlambatan dapat menyebabkan

pekerjaan menjadi terbengkalai. Ketidakhadiran karyawan merupakan sikap dari

rendahnya kedisiplinan yang dapat menurunkan kinerja karyawan.

Ketidakdisplinan karyawan salah satunya tercermin dari wujud ketaatan terhadap

peraturan yang ada di dalam perusahaan. Disiplin karyawan di Ouval ini

diwujudkan salah satunya dengan disiplin waktu yaitu dalam ketepatan waktu

hadir dalam jam bekerja. Adapun jam kerja yang telah ditentukan di Ouval terdiri

dari shift pagi yang di mulai pukul 08.00 hingga pukul 16.00, shift siang yang di

mulai pukul 13.00 hingga pukul 21.00 dan middle full yang di mulai pukul 12.00

hingga pukul 21.00.
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Karyawan yang tidak menaati peraturan dengan baik akan mendapatkan

sanksi sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh karyawan, mulai dengan

teguran secara lisan, peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian. Penerapan

kedisiplinan waktu ini merupakan bagian dari tujuan utama Ouval, jika karyawan

disiplin waktu saat bekerja maka karyawan akan mampu meningkatkan

kedisiplinan saat bekerja, kepuasan dalam bekerja, memanfaatkan waktu dengan

baik untuk pekerjaan dan juga dapat meningkatkan kinerja pegawai.

Karyawan harus disiplin mengenai waktu saat bekerja, perusahaan juga

harus dapat membuat karyawan menjadi patuh dan taat pada peraturan yang ada di

dalam kantor, agar karyawan menjadi segan dan menghormati tentang

kedisiplinan waktu yang telah dibuat dan disepakati oleh bagian perusahaan.

Berhasil tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya selain bergantung pada

kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya juga ditujukan

melalui tingkat kedisiplinan kerja, sebab kemampuan yang dimiliki oleh manusia

atau tenaga kerja tanpa ditunjang dengan kedisiplinan kerja yang tinggi, maka

pekerjaan yang akan dilaksanakan tidak akan mencapai hasi yang maksimal.

Kedisiplinan harus tumbuh dari kesadaran pribadi seseorang dan bukan karena

dipaksa. Displin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab

seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong

gairah kerja, semangat kerja dan terwujudnya tujuan organisasi yang telah

ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Human Resource Development

Distro Ouval Research yang terletak di Jalan Buah Batu No. 64 Bandung.

Beberapa fenomena yang terjadi pada Ouval Research sekarang ini bahwa

rendahnya kinerja karyawan disebabkan menurunnya disiplin kerja dan motivasi

karyawan dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan tersebut yaitu  masih ada

karyawan yang tidak disiplin dalam peraturan yang telah di tetapkan oleh

perusahaan. Seperti halnya karyawan yang tidak disiplin dalam waktu bekerja,

masih ada karyawan yang membolos kerja, terlambat masuk dan masih ada

karyawan yang tidak menandatangani absensi pada saat jam masuk dan pulang

kerja. Disiplin kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja
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karyawan. Menurut narasumber, beliau mengatakan sering kali terlihat para

karyawan yang menggunakan handphone pada saat jam kerja dan barang di

gudang yang setiap bulannya melakukan stock opname ada saja yang hilang.

Kurangnya disiplin akan berpengaruh terhadap efisiensi kerja dan efektivitas

kerja. Bilamana kedisiplinan tidak dapat ditegakan maka kemungkinan tujuan

yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai serta efektif dan efisien. Kedisiplinan di

dalam perusahaan dapat menurunkan kinerja karyawan, sehingga pekerjaan yang

diberikan tidak akan selesai dengan tepat waktu dan karyawan juga tidak

merasakan adanya tanggung jawab kepada pekerjaannya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu

mengenai Disiplin Kerja dan Motivasi, kedua hal tersebut mempengaruhi Kinerja

karyawan Ouval Research. Untuk mengetahui pengaruh Disiplin kerja dan

Motivasi terhadap Kinerja karyawan, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian di Ouval Research dengan mengambil judul “PENGARUH DISIPLIN

KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN OUVAL

RESEARCH BANDUNG”.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, identifikasi

permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Ouval

Research Bandung?

2. Apakah motivasi yang diberikan perusahaan berpengaruh terhadap kinerja

karyawan di Ouval Research Bandung?

3. Apakah disiplin kerja dan motivasi karyawan secara bersama-sama

mempengaruhi kinerja karyawan Ouval Research Bandung?
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I.3 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang akan

digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat

untuk meraih gelar sarjana ekonomi di Universitas Widyatama.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja

karyawan pada Ouval Research Bandung.

2. Untuk mengetahui apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja

karyawan di Ouval Research Bandung.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh disiplin kerja dan motivasi

terhadap kinerja karyawan di Ouval Research Bandung.

I.4 Manfaat Penelitian

Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan lanjutan dari proses belajar mengajar dalam

rangka mencoba menerapkan ilmu yang pernah diterima dengan keadaan yang ada

dilapangan, sehingga penulis harapkan dengan penelitian ini dapat menjadi

pengalaman praktis dan mengetahui sejauh mana kemampuan teoritis tersebut

dapat diterapkan dalam praktek sehari-hari.

Bagi Perguruan Tinggi

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu manajemen sumber daya

manusia dalam kaitannya kompensasi yang dapat mempengaruhi motivasi untuk

meningkatkan kepuasan kerja karyawan.

Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan

mengungkapkan masalah yang timbul serta saran-saran untuk memecahkannya.

Sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat kepada perusahaan maupun

para karyawannya sendiri.



7

I.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini, penulis

melakukan penelitian di Ouval Research yang beralamat di Jalan Buah Batu No.

64 Bandung dengan No Telp 022-7306697. Adapun waktu pelaksanaan penelitian

pada bulan Maret 2016 sampai Agustus 2016.


