
 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Tenaga kerja atau sumber daya manusia mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan suatu organisasi. 

Perusahaan haruslah memiliki sumber daya manusia yang diharapkan 

dapat menunjang masa depannya. Setiap perusahaan diwajibkan 

memiliki tenaga kerja yang tak cukup hanya cakap dan terampil saja, 

namun juga harus mau bekerja keras, giat, berkompeten, handal, jujur, 

inovatif, rajin, memiliki dedikasi yang tinggi, berkeinginan untuk 

mencapai hasil kerja yang maksimal, serta disiplin.  

Setiap organisasi, sumber daya manusia atau dalam konteks ini 

diartikan sebagai karyawan adalah kekuatan utama dari organisasi 

tersebut. Tujuan dari organisasi dapat dicapai tergantung pada seberapa 

baik performa kerja dari karyawan. Berdasarkan tujuan organisasi agar 

tercapai maka dari itulah maka organisasi atau perusahaan 

membutuhkan karyawan yang mempunyai kompetensi dan juga 

keahlian dalam proses untuk mencapai tujuannya di organisasi. 

Performa kerja karyawan yang tinggi sangat dibutuhkan oleh organisasi 

atau perusahaan. Semakin banyak jumlah karyawan yang memiliki 

performa kerja yang tinggi, produktifitas dari organisasi atau perusahaan 

tersebut juga akan meningkat dan memungkinkan organisasi atau 



 
 

 

 

perusahaan tersebut untuk bertahan dikancah kompetisi global (Turang, 

Kindangen & Tumiwa, 2015). 

Karyawan diwajibkan untuk menyelasaikan segala tugas dan 

tanggung jawab secara efektif dan efisien. Kesuksesan dapat diukur dari 

kepuasaan konsumen, penurunan jumlah keluhan dan pencapain target 

yang optimal. Beberapa faktor yang dapat menurunkan performa 

karyawan, termasuk menurunkan keinginan karyawan untuk mencapai 

performa kerja karyawan yang ditargetkan perusahaan, faktor-faktor 

tersbut diantaranya dalah rendahnya ketepatan waktu dalam 

menyelesaikan pekerjaan, pengaruh dari lingkungan, rekan kerja yang 

tidak bersemangat dan tidak adanya figur yang dapat dijadikan refrensi 

yang untuk mencapai performa kerja yang tinggi. Faktor-faktor tersebut 

dapat menurunkan performa kerja karyawan. Faktor yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan performa kerja karyawan beberapa 

diantaranya adalah disiplin dan motivasi. 

Manusia ditempat kerjanya dimotivasi oleh suatu keinginan 

untuk memuaskan sejumlah kebutuhan yang ada dalam diri seseorang. 

Motivasi dapat bersumber dari dalam diri seseorang yang berupa 

kesadaran mengenai pentingnya manfaat pekerjaan yang 

dilaksanakannya. Motivasi ini sering disebut sebagai motivasi instrinsik, 

tetapi, ada pula motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang yang 

disebut sebagai motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik karyawan dalam 

konteks pekerjaan adalah dorongan kerja yang bersumber dari diri 

karyawan, yang berupa suatu kondisi yang mengharuskannya 



 
 

 

 

melaksanakan suatu pekerjaan secara maksimal, sehingga karyawan 

merasa bertanggung jawab pada suatu pekerjaan. (Khasanah, Hasionaln 

& Warso, 2016)  

Faktor lain selain motivasi yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan performa kerja adalah kedisiplinan. Disiplin adalah 

sebuah prosedur yang mengkoreksi atau menghukum bawahan karena 

melanggar aturan. Kedisiplinan kerja adalah sebuah alat yang 

digunakan oleh para manager untuk berkomunkasi dengan para 

karyawan, sehingga mereka mau untuk menalaah ulang perilaku dan 

juga usaha untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan untuk 

mematuhi peraturan perusahaan dan norma sosial. Kedisiplinan kerja 

dapat diartikan sebagai sebuah perilaku yang berkaitan dengan 

penghormatan, kepatuhan, dan pemenuhan terhadap regulasi (Turang, 

Kindangen & Tumiwa, 2015). Pengertian disiplin kerja lainnya menurut 

Singodimedjo  (dalam Syari, 2012), merupakan sikap kesediaan dan 

kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma 

peraturan yang berlaku disekitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan 

mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang rendah akan 

menjadi penghalang dan memperlambat tujuan pencapaian perusahaan. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kirana (2013) serta 

Yoesana (2013) diperoleh hasil sangat signifikan antara motvasi kerja 

terhadap disiplin kerja, namun masih banyak beberapa faktor yang 

mampu mempengaruhi disiplin kerja seperti intensif, teladan pemimpin, 

tujuan, dan lain-lain. 



 
 

 

 

Penelitian ini dilakukan di Honda Kusuma Jaya, salah satu 

cabang dari PT. Astra Honda Motor (AHM). Rabu 22 Oktober 2015 

pukul 10.00 peneliti melakukan wawancara kepada pemilik Bengkel 

Honda Kusuma serta karyawannya. Wawancara tersebut berlangsung 

dalam waktu 2 jam. Berdasarkan hasil wawancara tersebut  banyak 

beberapa keluhan dari pihak atasan terutama tentang keterlambatan, 

ketidak patuhan terhadap peraturan, serta absensi kehadiran 

karyawannya. Pemilik perusahaan juga mengeluhkan bahwa banyak 

beberapa karyawan yang pekerjaannya tidak on time, selain itu hasilnya 

tidak sesuai yang diharapkan. Data yang dikeluhkan semua berkaitan 

dengan disiplin kerja.  

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan diperoleh bahwa 

keterlambatan memiliki prosentase yang sama besar dengan karyawan 

yang tidak mematuhi peraturan dalam sebulan ini. Karyawan yang 

terlambat sebanyak 16,7%. Prosentase tersebut didapat dari hasil 

printout absensi perusahaan. Prosentase keterlambatan ini hasilnya sama 

dengan karyawan yang tidak mematuhi peraturan seperti contohnya 

bermain handphone saat jam kerja, atau makan dan minum saat jam 

kerja, bahkan ada pula yang keluar saat jam kerja tanpa ijin. Berbeda 

dengan masalah absensi ketidakhadiran ini memiliki prosentase yang 

lebih kecil yaitu 10% dari jumlah karyawan di Kusuma Jaya.  

Prosentase yang diperoleh menurut standart dunia bengkel dapat 

dikatakan cukup baik, namun dikarenakan bengkel Kusuma Jaya ini 

adalah salah satu showroom dari Honda sehingga mereka harus 

mengikuti standart dari Honda. Standart untuk kedisiplinan yang 



 
 

 

 

ditarjetkan menurut Honda adalah 3% saja. Tentu prosentase yang 

dimiliki oleh bengkel Honda Kusuma Jaya ini masih sangat jauh, maka 

hal ini perlu diteliti.  

Wawancara juga dilakukan kepada 35 karyawan Bengkel Honda 

Kusuma Jaya. Hasil yang diperoleh dari wawancara tersebut beberapa 

para karyawan saat kerja merasakan malas hal ini dikarenakan fasilitas 

alat kerja dari perusahaan yang kurang maksimal terutama bagian mesin 

dan finishing, seperti contohnya kurangnya alat pada finishing sehingga 

hasilnya tidak bisa tepat pada waktunya, selain itu kurangnya ketegasan 

dari atasan yang menjadikan mereka menyepelekan tentang peraturan 

saat jam kerja.  

Berdasarkan hasil di atas menimbulkan pertanyaan bagi peneliti. 

Pertanyaannya adalah apakah ada Hubungan antara Motivasi kerja 

dengan disiplin kerja karyawan Kusuma Jaya? Pertanyaan tersebut 

mendorong peneliti untuk menguji dan melihat hal hubungan pemberian 

motivasi dengan kedisiplinan kerja karyawan, maka peneliti tertarik 

melaksanakan penelitian di Kusuma Jaya dengan mengambil judul 

“Hubungan antara Motivasi Kerja dengan Disiplin Kerja pada 

Karyawan BengkelHonda Kusuma Jaya Semarang” 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji ada tidaknya 

hubungan bukti empirik antara hubungan motivasi kerja dengan disiplin 

kerja karyawan. 



 
 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris yang dapat 

mendukung perkembangan Psikologi Industri dan Organisasi terutama 

yang berkaitan dengan Motivasi kerja dan Disiplin kerja.  

2. Manfaat Praktis 

Dapat dijadikan refrensi baik untuk perusahaan untuk melihat 

hubungan motivasi kerja dan disiplin kerja karyawan, serta dapat 

dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau pembuatan 

peraturan baru untuk perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


