
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Kinerja menjadi variabel yang sangat penting dikarenakan untuk 

mencapai suatu tujuan, sebagian besar ditentukan oleh perilaku - perilaku 

manusia yang melaksanakan pekerjaan. Besarnya peran dan kedudukan 

sumber daya manusia sebagai karyawan dalam kegiatan perusahaan 

diperlukannya disiplin kerja yang tinggi. Disiplin merupakan perilaku setiap 

individu yang sesuai dengan peraturan dan prosedur kerja yang ada pada 

organisasi, baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Disiplin kerja 

karyawan yang baik akan menjadi jalan tercapainya tujuan perusahaan, 

sedangkan karyawan yang tidak atau kurang disiplin memperlambat 

tercapainya tujuan perusahaan. 

 Disiplin kerja merupakan sesuatu yang seharusnya ditanamkan dalam 

diri setiap karyawan. Kesadaran karyawan diperlukan guna mematuhi 

peraturan -peraturan yang berlaku. Peraturan juga sangat diperlukan untuk 

memberi arahan, bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan guna menegakkan 

tata tertib di perusahaan. Selain itu perusahaan juga harus mengusahakan agar 

peraturan yang ada bersifat jelas, mudah dipahami dan berlaku bagi semua 

karyawan. 
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 Mangkuprawira (2007 : 122) mengemukakan bahwa kedisiplinan 

merupakan sifat seorang karyawan yang secara sadar mematuhi aturan dan 

peraturan organisasi tertentu. Kedisiplinan sangat besar pengaruhnya terhadap 

kinerja karyawan dan perusahaan, karena kedisiplinan menjadi bentuk latihan 

bagi karyawan dalam melaksanakan aturan - aturan perusahaan. Kinerja 

menurut Mangkuprawira (2007 : 153) adalah hasil dari proses pekerjaan 

tertentu secara terencana pada waktu dan tepat dari karyawan serta organisasi 

bersangkutan. 

 Sifat disiplin begitu penting guna perkembangan perusahaan karena 

dapat dijadikan sebagai alat untuk memotivasi agar dapat mendisiplinkan diri 

dalam pelaksanaan pekerjaan baik secara individu maupun berkelompok. Di 

samping itu disiplin memiliki manfaat untuk mendidik karyawan agar patuh 

pada peraturan, prosedur, dan juga kebijakan yang ada, sehingga akan 

menghasilkan kinerja karyawan yang baik. 

 PT. Sidomuncul merupakan salah satu produsen jamu terkemuka di 

Indonesia. Keberadaan PT. Sidomuncul di Indonesia dimulai dari tahun 1940 

hingga sekarang ini. Hasil produksi PT. Sidomuncul telah diekspor ke 

berbagai negara. Hal ini memperlihatkan kualitas produk PT. Sidomuncul 

telah diakui secara internasional. Terciptanya produk berkualitas Internasional 

tidak lepas dari peran para sumber daya manusia yang produktif. 

 Sebagai perusahaan yang telah berstandar Internasional, PT. Sidomuncul 

memiliki peraturan yang bertujuan mendisplinkan karyawan. Standar tersebut 

diterapkan disetiap lini dalam perusahaan, salah satunya adalah bagian 
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produksi. Bagian produksi memegang peranan penting dalam terciptanya 

kualitas produk yang handal, oleh karena itu tingkat disiplin sangat 

mempengaruhi kinerja setiap karyawan. Berikut data absensi karyawan bagian 

produksi packing yang berjumlah 50 orang dalam 4 bulan terakhir tahun 2017. 

Tabel 1.1 

Presensi Karyawan PT. Sidomuncul Tbk. Semarang 

Sumber data: data primer tahun 2017 yang telah diolah 

 

 Dari data presensi PT. Sidomuncul bagian produksi packing dengan 

jumlah pelanggaran yang terjadi pada bulan Januari sebanyak 0.32%, bulan 

Febuari sebanyak 0.21%, bulan Maret sebanyak 0.27%, dan pada bulan April 

sebanyak 0.22% terlihat bahwa rata-rata absensi setiap bulannya sangat 

rendah. Selain itu secara keseluruhan, karyawan produksi PT. Sidomuncul 

tergolong displin karena sedikit terjadi pelanggaran maupun mangkir dari 

pekerjaan. Hal ini berarti bahwa setiap karyawan bagian produksi PT. 

Sidomuncul memiliki kepribadian disiplin kerja yang tinggi karena tidak 

didapati permasalahan terkait hal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan uraian 

mengenai disiplin kerja dan kinerja serta penjelasan standar internasional dari 

PT. Sidomuncul, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh disiplin 

No. Bulan Tahun Total 

Karyawan 

 Total 

Hari 

Kerja 

Total 

Kehadiran 

Karyawan 

Seharusnya 

Absensi 

Karyawan 

(orang) 

Total 

Kehadiran 

Persentase 

Ketidakhadiran 

Karyawan 

1. Januari 2017 50   19 950 3 947 0.32% 

2. Febuari 2017 50 19 950 1 948 0.21% 

3. Maret 2017 50 22 1100 2 1097 0.27% 

4. April 2017 50 18 900 2 898 0.22% 

Rata-rata 0.26% 
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kerja terhadap kinerja. Maka judul penelitian ini adalah, “Pengaruh Displin 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Sidomuncul Semarang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan, dirumuskan rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu,  

1. Bagaimana persepsi karyawan bagian produksi packing mengenai 

disiplin kerja dan kinerja karyawan PT. Sidomuncul Semarang? 

2. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Sidomuncul Semarang? 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui persepsi karyawan bagian produksi packing 

mengenai disiplin kerja dan kinerja karyawan PT. Sidomuncul 

Semarang 

2. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Sidomuncul Semarang 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diajukan dalam penelitian ini meliputi, 

a. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan tentang pentingnya 

disiplin kerja bagi para karyawan, hal ini dimaksudkan untuk dapat 

meningkatkan kinerja kerja karyawan. 

b. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan acuan guna menambah wawasan pengetahuan  

mengenai  masalah disiplin kerja dalam kaitannya dengan kinerja 

karyawan sehingga dapat diperoleh manfaat mengenai pentingnya 

disiplin kerja. 

  


