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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

          Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh 

keuntungan sebesar-besarnya melalui produk yang dihasilkan. Apapun bidang 

usaha yang dijalankan oleh perusahaan, pasti melibatkan sumberdaya manusia 

dalam kegiatan operasional mulai dari level paling bawah sampai level top 

management. Sumberdaya manusia berperan penting dalam hasil akhir 

perusahaan. Perusahaan sebaiknya mampu mengelola sumberdaya manusia 

secara efektif dan efisien supaya menghasilkan kinerja karyawan  yang 

berkualitas, sehingga mampu berperan penting dalam menghadapi persaingan 

dan meningkatkan produktivitas perusahaan. 

          Memenangkan persaingan dan mencapai tujuan perusahaan secara efektif 

dan efisien dapat diwujudkan bila sumberdaya manusia yang dimiliki mempunyai 

kinerja yang tinggi sebagai ukuran keberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan 

sesuai tanggungjawab yang diberikan. Hal tersebut sesuai pendapat Langenhoff 

(2011) yang mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh 

seseorang dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan.  

          Kinerja berkaitan erat dengan kedisiplinan yang merupakan sikap, tingkah 

laku dan perbuatan yang teratur, sesuai dengan peraturan organisasi, (Arianto, 

2013). Kedisiplinan merupakan cerminan loyalitas, karena menyangkut sikap 

mental karyawan yang ditunjukkan melalui kesetiaan dan komitmen terhadap 

perusahaan. Komitmen menggambarkan keterlibatan, kesediaan dan kesiapan 
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karyawan dalam melaksanakan pekerjaan perusahaan secara bersungguh-

sungguh (Prihantoro, 2012) 

          Murti (2013) memandang kedisiplinan kerja perlu mendapat perhatian 

serius, hal ini disebabkan karena ketidakdisiplinan akan berpengaruh terhadap 

hasil kerja dan keberlangsungan perusahaan. Karyawan yang tidak disiplin akan 

berpengaruh terhadap penurunan produktivitas perusahaan. Dengan kedisiplinan 

diharapkan pekerjaan akan diselesaikan secara efektif dan efisien, karena 

kedisiplinan berhubungan erat dengan sikap kepatuhan karyawan terhadap 

peraturan yang ditetapkan, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis (Störmer 

dan Fahr, 2010). 

          Menurut Barnawi dkk. (2012), karyawan dikategorikan memiliki kedisiplinan 

kerja bila memenuhi indikator : (1) selalu hadir tepat waktu (2) selalu 

mengutamakan presentase kehadiran (3) selalu mentaati ketentuan jam kerja (4) 

selalu mengutamakan jam kerja yang efisien dan efektif (5) memiliki keterampilan 

kerja pada bidang tugasnya (6) memiliki semangat kerja yang tinggi (7) memiliki 

sikap yang baik (8) selalu kreatif dan inovatif dalam berkerja. Sedangkan indikator 

kedisiplinan kerja menurut Soedjono (2002) adalah 1) ketepatan waktu, 2) 

pemanfaatan sarana, 3) tanggungjawab yang tinggi dan ketaatan terhadap 

peraturan peusahaan. 

 Menurut Sutrisno (2017) Kedisiplinan kerja karyawan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor : tergantung dari besar kecilnya pemberian kompensasi, ada tidaknya 

keteladanan pemimpin dalam perusahaan, ada tidaknya aturan yang dijadikan 

pegangan, keberanian pemimpin dalam mengambil tindakan, ada tidaknya 

pengawasan pimpinan, ada tidaknya perhatian kepada karyawan, diciptakannya 

kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Sedangkan menurut 
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Hasibuan (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan kerja adalah 

tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, waskat, sanksi 

hukuman, ketegasan dan hubungan. Astuti, dkk (2018) mengatakan bahwa salah 

satu faktor kedisiplinan kerja karyawan ialah memberikan motivasi untuk para 

karyawan, hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja karyawan agar bekerja 

dengan baik dan lebih cekatan. Bila sebagian atau seluruh faktor yang 

berpengaruh tidak dipenuhi,  akan berdampak pada menurunnya kinerja 

karyawan.  

          Perusahaan X merupakan perusahaan swasta bergerak di bidang textil 

yang hasil produksinya 60% di export dan 40% untuk keperluan domestik. Jumlah 

karyawan pada tahun 2017 rata-rata 6.335 orang. Hasil studi pendahuluan melalui 

observasi data sekunder perusahaan dalam kurun waktu bulan Januari sampai 

dengan September 2017, ditemukan data karyawan sakit dengan surat dokter 

sebanyak 13.926 orang, sakit tanpa surat dokter sebanyak  2.373 orang, 

karyawan izin 5.853 orang dan mangkir (bolos) sebanyak 182 orang (data 

sekunder perusahaan,  2017). 

          Data tersebut menunjukkan masih banyak karyawan yang tidak hadir,  

sehingga tidak sesuai dengan indikator yang menggambarkan kedisiplinan 

karyawan. Atas ketidakdisiplinan tersebut, pada tahun 2017, perusahaan X 

memberikan punishment berupa surat peringatan (SP1) sebanyak 140, SP2 

sebanyak 47 dan SP3 sebanyak 16. Data terkait surat peringatan pelanggaran 

karyawan yang dikeluarkan perusahaan dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Frekuensi karyawan yang memperoleh surat peringatan 

Description 

  

apr '17 may '17 jun '17 jul '17 aug '17 sept '17 

N P N P N P N P N P N P 

SP 1 18 0,3 8 0,13 5 0,08 9 0,15 9 0,15 54 0,89 

SP 2 7 0,12 6 0,1 6 0,1 0 0,1 6 0,1 7 0,12 

SP 3 3 0,05 0 0 1 0,02 5 0,03 2 0,03 0 0 

suspend and 
termination 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

total 
indicipline 28 0,47 14 0,23 12 0,2 14 0,23 17 0,28 61 1,01 

total 
manpower 5991 6012 5996 5995 6080 6041 

          *N : jumlah P: Persentase 

          Tabel 1 menunjukkan bahwa karyawan yang memperoleh surat peringatan 

satu (SP 1)  terbanyak pada bulan September 2017 yaitu 54 orang (0,89%), SP 2 

rata-rata 6-7 orang pada setiap bulannya dan SP 3 terbanyak pada bulan Juli 

2017 yaitu 5 orang. Total karyawan indicipline terbanyak di bulan September 2017 

yaitu 61 orang (1,01%). 

          Bentuk-bentuk pelanggaran Kelompok A yang dapat dikenai sanksi (SP 1 ) 

diantara lain ialah (1) Datang terlambat pada waktu yang telah ditentukan dan 

atau pulang sebelum waktunya dengan alasan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. (2) Mengabaikan kebersihan dan kerapihan lingkungan 

kerja. (3) Tidak memakai pakaian seragam, perlengkapan dan atribut yang 

diharuskan Perusahaan selama bekerja. (4) Tidak hadir selama satu hari tanpa 

pemberitahuan dan atau ijin tetapi alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan. (5) 

Tidak melakukan Time Keeping, SKJ, Apel sebelum dan sesudah dengan alasan 

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. (6) Mengerjakan pekerjaan pribadi 

pada waktu sedang bertugas. (7) Bertindak tidak sopan, berteriak, membuat 

gaduh atau sejenisnya yang menggangu kegiatan kerja. (8) Melakukan kelalaian 
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perintah kerja. (9) Tidak mengindahkan perintah kerja yang layak dari pimpinan. 

(10) Mencoret-coret atau mengubah atribut dan atau fasilitas lainnya yang 

diberikan oleh Perusahaan. (11) Tukar libur tanpa seijin Pimpinan dan Personalia. 

(12) Parkir kendaraan, sepeda tidak pada tempat yang sudah disediakan. (13) 

Mengendarai kendaraan bermotor atau mobil ke kawasan pabrik tanpa dilengkapi 

dengan ijin resmi. (14) Memakai assesoris yang tidak sewajarnya, dan berambut 

panjang bagi pekerja pria. 

          Ada pula pelanggaran Kelompok B diantara lain (1) Meninggalkan tempat 

kerja untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dari atasannya. (2) Menempatkan 

barang milik Perusahaan tidak pada tempatnya. (3) Bersifat malas-malasan dalam 

melakukan perintah kerja dari atasan. (4) Melakukan kelalaian instruksi kerja. (5) 

Menulis ata mencoret-coret atau mengotori lingkungan perusahaan. (6) Mangkir 

dan atau ijin dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama 2 

(dua) hari berturut-turut. (7) Tidak memakai perlengkapan kerja / APD yang harus 

dipakai pada waktu bekerja. (8) Keluar masuk lingkungan pabrik tanpa melalui 

pintu yang ditentukan. (9) Mengabsenkan atau diabsenkan oranglain. (10) 

Membawa barang-barang serta melakukan transaksi di lokasi perusahaan. (11) 

Mengendarai kendaraan bermotor di area / kawasan pabrik melampaui batas 

kecepatan yang ditentukan.  

          Pelanggaran Kelompok C ialah (1) Mengijinkan orang yang tidak berhak 

untuk memasuki lingkungan Perusahaan. (2) Menempelkan atau menyobek / 

mengambil pengumuman yang ada di papan pengumuman tanpa seijin dari 

bagian Personalia. (3) Tidur pada waktu jam bekerja. (4) Tidak hadir bekerja 

tanpa ijin dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama 3 (tiga) 

hari berturut-turut. (5) Menyalahgunakan barang atau fasilitas milik perusahaan 
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untuk kepentingan pribadi. (6) Melakukan kelalaian prosedur kerja. (7) 

Kecerobohan kerja yang menimbulkan kerugian perusahaan. (8) Membawa rokok 

atau korek api kedalam area / kawasan pabrik.  

          Pelanggaran kelompok D yaitu sanksi dan peringatan terakhir diantara lain 

adalah (1) Memakai atribut perusahaan melakukan perbuatan di dalam atau di 

luar Perusahaan yang berakibat Perusahaan dirugikan nama baiknya. (2) 

Melakukan kelalaian perintah dan instruksi kerja. (3) Tidak hadir bekerja tanpa ijin 

atau dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama 4 (empat) 

hari berturut-turut. (4) Setelah 3 (tiga) kali berturut-turut pekerja menolak untuk 

mentaati perintah atau penugasan yang layak.  

Tindakan indicipline karyawan, seperti datang tidak tepat waktu akan 

berdampak buruk terhadap perusahaan, karena menyebabkan proses produksi di 

perusahaan X mundur, sehingga barang yang dihasilkan tidak sesuai dengan 

target perusahaan pada hari itu. Tindakan indicipline lain seperti merokok di 

tempat kerja merupakan salah satu larangan yang ditetapkan oleh perusahaan, 

karena akan membahayakan keberlangsungan proses produksi bila terjadi 

kebakaran. Tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan tindakan 

indicipline yang dapat membahayakan keselamatan karyawan, bila terjadi 

kecelakaan kerja. Perusahaan akan dirugikan dalam hal financial maupun 

kehilangan salah satu karyawannya karena harus ijin untuk berobat, sehingga 

karyawan di proses produksi berkurang dan tidak ada yang menggantikan, hal 

tersebut menyebabkan proses produksi di perusahaan X terhambat. 

          Bertitik tolak dari tindakan indicipline karyawan, maka kedisiplinan kerja 

merupakan hal penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan, 

karena karyawan yang disiplin akan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan 
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oleh perusahaan. Karyawan yang memiliki kedisiplinan kerja tinggi didorong oleh 

motivasi individu yang tinggi. Menurut  Hasibuan 2009) kedisiplinan karyawan 

berhubungan erat dengan motivasi. Karyawan dengan motivasi kerja tinggi 

biasanya mempunyai kinerja yang tinggi, tetapi karyawan dengan motivasi kerja 

rendah akan memiliki kinerja yang lemah (Harlie, 2011).  Dari pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa karyawan dengan motivasi kerja yang rendah akan 

memiliki kedisiplinan kerja yang rendah pula. Hal tersebut sesuai pendapat Muslih 

(2011), yang mengatakan bahwa karyawan yang tidak disiplin dan sering mangkir 

dalam bekerja disebabkan karena motivasi kerja yang lemah, oleh karena itu 

masalah ketidakdisiplinan karyawan perlu mendapat perhatian, karena bila 

dibiarkan akan merugikan perusahan. 

          Motivasi kerja berhubungan erat dengan kedisiplinan kerja, hal tersebut 

dibuktikan melalui beberapa penelitian yang membuktikan bahwa motivasi 

memiliki pengaruh terhadap kedisiplinan kerja, karena motivasi memiliki sifat 

penggerak dan pendorong keinginan seseorang untuk melakukan tindakan 

tertentu guna mencapai hasil kerja yang baik dan maksimal (Anoraga, 2009). Hal 

tersebut dibuktikan oleh penelitian Yoesana (2013) dan Susanto dkk. (2010) yang 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja 

dengan kedisiplinan kerja. 

          Perusahaan  dalam mewujudkan target,  membutuhkan karyawan yang 

memiliki kedisiplinan dan motivasi kerja yang tinggi, oleh karena itu  perusahaan 

harus memacu motivasi karyawan untuk mendorong pencapaian kinerja yang 

baik. Menurut Murti (2013), karyawan akan termotivasi jika kebutuhannya 

terpenuhi, karena dengan terpenuhinya kebutuhan maka akan timbul kinerja 

yang positif. Namun pada kenyataannya tidak mudah untuk memotivasi 
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karyawan supaya memiliki kedisiplinan kinerja yang tinggi, karena karyawan 

memiliki kebutuhan berbeda, hal tersebut sesuai pendapat Munandar (2001) 

yang menyatakan bahwa seseorang memiliki motivasi bekerja yang berbeda 

beda untuk memenuhi kebutuhannya. 

          Motivasi kerja merupakan proses dimana kebutuhan mendorong seseorang 

untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai kinerja yang diharapkan. Hal 

tersebut sesuai pendapat Robbins (2007) yang menyatakan bahwa motivasi kerja 

(employee motivation) merupakan kesediaan karyawan untuk melaksanakan 

upaya tertentu guna mencapai tujuan organisasi. 

Menurut siagian (2007) Motivasi dipengaruhi oleh faktor internal yang 

berasal dari dalam diri individu dan faktor eksternal yang berasal dari luar individu. 

Menurut Sunarti (2003) faktor yang mempengaruhi motivasi adalah perbedaan 

karakteristik individu, perbedaan karakteristik pekerjaan dan perbedaan 

karakteristik lingkungan kerja. Meskipun kedua pendapat tersebut berbeda, tetapi 

bila individu tidak memiliki motivasi akan berdampak terhadap kinerja. Hal 

tersebut sesuai hasil penelitian Suparno (2014) yang membuktikan bahwa  

semakin tinggi motivasi kerja karyawan, semakin baik kinerjanya.  

          Berdasarkan penjelasan diatas, sesuai dengan hasil penelitian Prabu 

(2005) yang dilakukan di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 

Kabupaten Muara Enim dan Marpaung dkk. (2014) yang melaksanakan penelitian 

di Rumah Sakit Reksa Waluya Mojokerto menyimpulkan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap kedisiplinan kerja.  

        Penelitian ini dilakukan di Perusahaan X di Kabupaten Semarang berkelas 

internasional dan memiliki jumlah karyawan sangat besar, dan memiliki aturan 

ketat terhadap kedisiplinan kerja karyawan. Selain itu penelitian ini berbeda 
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dengan penelitian-penelitian sebelumnya, khusunya variabel tergantung yaitu 

kedisiplinan kerja dan variabel bebas yaitu motivasi kerja..  

          Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian tersebut diatas, 

permasalahan tentang kedisiplinan kerja di Perusahaan X  kemungkinan 

disebabkan  karena motivasi kerja yang kurang yang dapat berpengaruh buruk 

bagi kedisiplinan kerja karyawan di perusahaan tersebut. Oleh karena itu peneliti 

ingin melakukan penelitian apakah ada hubungan antara motivasi kerja dengan 

kedisiplinan kerja karyawan?  

01.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini  : 

          Untuk menguji secara empiris hubungan antara motivasi kerja dengan  

kedisiplinan kerja karyawan Perusahaan X di Semarang 

01.03. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

          Penelitian ini berguna untuk pengembangan psikologi industri dan 

organisasi 

2. Manfaat praktis 

          Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk meningkatkan 

kedisiplinan karyawan menjadi lebih baik terutama dalam kaitan dengan 

motivasi kerja.           
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