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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang Penelitian 

 

Sumber Daya Manusia merupakan suatu unsur terpenting bagi suatu 

organisasi karena memiliki peran dan pengaruh yang besar terhadap kinerja 

organisasi. Tujuan organisasi dapat dicapai apabila ada sumber daya manusia 

yang menjalankan sistem organisasi dengan baik. Untuk mempermudah dalam 

pencapaian tujuan, maka organisasi perlu memiliki Sumber Daya Manusia yang 

memiliki prestasi tinggi, berkompeten serta memenuhi beberapa aspek salah 

satunya adalah kedisiplinan. Menurut Hasibuan (2016:194) kedisiplinan adalah 

kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dengan 

kedisiplinan maka pelaksanaan tugas akan terlaksana dengan lancar, tertib dan 

memperoleh hasil yang optimal. Menurut Hasibuan (2016:193), kedisiplinan 

adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan 

dan norma-norma sosial yang berlaku. Apabila peraturan perusahaan tersebut 

ditaati dan dilakukan oleh karyawan maka karyawan memiliki kedisiplinan yang 

baik, begitu pula sebaliknya. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM 

yang terpenting karena prestasi kerja yang tinggi ditunjukan dengan kedisiplinan 

karyawan yang baik. Jika karyawan memiliki prestasi yang baik, maka hasil atau 

output yang dihasilkan akan menjadi optimal.Tanpa disiplin karyawan yang baik, 

sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal. Maka dari itu 

pengelolaan dan pembentukan Sumber Daya Manusia yang baik perlu diadakan 

untuk memperoleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten, bisa mematuhi 

semua peraturan-peraturan perusahaan dan menerapkan kedisiplinan di dalam 

aktivitas. Jadi kedisiplinan sangat penting diterapkan didalam organisasi sebagai 
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penunjang kelancaran sistem organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi 

dengan prestasi dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu.   

 

Pengembangan dan pembentukan perilaku kedisiplinan ini dapat diterapkan 

pada Perguruan Tinggi, karena mahasiswa di Perguruan Tinggi tersebut nantinya 

akan menjadi calon Sumber Daya Manusia yang akan memasuki dunia organisasi 

yang lebih luas setelah lulus dari Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi pasti 

memiliki visi dan misi, dimana dalam mewujudkan visi dan misi ini akan 

didukung dengan peranan dari semua elemen yang ada di Perguruan Tinggi. 

Maka dari itu untuk menghasilkan mahasiswa yang berprestasi dan memiliki 

karakter yang baik, Perguruan Tinggi perlu menciptakan kedisiplinan pada 

mahasiswanya melalui peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan. Jadi, 

diharapkan Perguruan Tinggi tidak hanya memberikan hardskill dan softskill saja 

kepada mahasiswa, namun juga menerapkan, membentuk dan menghasilkan 

mahasiswa yang memiliki karakter yang baik. Mahasiswa diharapkan tidak hanya 

menerima ilmu saja saat kuliah, namun juga mengetahui apa yang harus 

dilakukan oleh mahasiswa atas ilmu yang didapat. Karena pada zaman sekarang 

seseorang dituntut untuk memiliki karakter yang baik salah satunya adalah 

perilaku disiplin yang tinggi selain keterampilan yang dimiliki. Prestasi yang baik 

dipengaruhi oleh disiplin yang tinggi dari seseorang. Maka dari itu peran dari 

seluruh pihak di Perguruan Tinggi sangat penting dalam menerapkan kedisiplinan 

bagi mahasiswa.Mahasiswa yang memiliki kedisiplinan yang tinggi maka akan 

bekerja keras, berperilaku sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku di 

Fakultas baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk menuntun kepribadian 

mahasiswa yang lebih baik serta menjaga keteraturan kegiatan perkuliahan.  

Penelitian ini akan dilakukan di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan alasan program 

studi manajemen diharapkan akan menghasilkan lulusan yang mememiliki 
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kedisiplinan yang baik. Seperti dapat dilihat pada visi program studi manajemen 

“Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata menjadi  komunitas akademik yang unggul di bidang manajemen 

dan bisnis dilandasi oleh nilai-nilai kristianitas”. Unggul disini artinya diharapkan 

lulusan manajemen akan bisa menjadi manajer yang efektif dan wirausahawan 

yang berhasil sebagai profil lulusan manajemen. Seperti di dalam rumusan 

pencapaian pembelajaran program studi S1 manajemen nomer tujuh, salah 

satunya juga terkait dengan karakter sikap yang disiplin yaitu “Taat hukum dan 

disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara” (Sumber : Buku 

Pedoman Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2017/2018). Maka dari itu 

kedisiplinan sangat penting diterapkan pada mahasiswa manajemen untuk 

menghasilkan luaran manajemen yang unggul. Sikap kedisiplinan ini diwujudkan 

dalam pengembangan pelajaran karakter sikap. Karena untuk menjadi manajer 

yang efektif dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi karena seorang manajer nantinya 

akan menjadi simbol, serta memiliki tiga peran penting yaitu interpersonal 

dimana sebagai seorang pemimpin manajer harus bisa menjadi contoh atau 

teladan bagi bawahannya dalam hal sikap terutama kedisiplinan, peran 

informasional agar informasi yang diberikan akurat dan disampaikan tepat waktu, 

peran dalam pengambil keputusan juga dibutuhkan sikap disiplin agar keputusan 

yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada (Robbins, 2016:43). Demikian 

juga seorang wirausahawan juga dibutuhkan kedisiplinan yang baik karena ketika 

berwirausaha dibutuhkan disiplin waktu, penuh percaya diri, bertanggungjawab, 

berkomitmen, penuh energi, cekatan, berinisiatif, berorientasi pada hasil, berani 

tampil beda, dapat dipercaya dan tangguh dalam bertindak (Suryana, 2013:22). 

Maka dari itulah kedisiplinan sangat penting untuk menghasilkan karakter-

karakter tersebut.  

Program Studi Manajemen memiliki beberapa peraturan dan tata tertib baik 

tertulis maupun tidak tertulis (lampiran 3 hal 108 ) yang harus dipatuhi oleh 
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mahasiswa untuk melandasi perilaku mahasiswa seperti harus memenuhi 75% 

kehadiran pada saat kuliah atau hadir sekurang-kurangnya 11 kali pertemuan per 

semester, mengenakan pakaian yang sopan seperti baju berkerah, celana panjang 

sopan dan sepatu tertutup saat kuliah berlangsung, datang ke kelas tepat waktu 

dengan toleransi keterlambatan paling lama 15 menit, tidak merokok di dalam 

gedung, dan juga beberapa himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya. 

Dalam pelaksanaan ujian tengah atau akhir semester, fakultas juga memberika 

tata tertib pelaksanaan ujian yang harus dipatuhi oleh mahasiswa yang akan 

mengikuti ujian. Misalnya seperti tidak boleh melakukan kerjasama dalam bentuk 

apapun selama ujian, mengenakan pakaian yang sopan sama seperti tata tertib 

perkuliahan, keterlambatan maksimal 15 menit dari jam bunyi pertama dimulai, 

dan lain sebagainya. Beberapa dosen juga menerapkan kedisiplinan pada 

mahasiswa manajemen di kelas maupun di luar kelas meskipun hal ini tidak 

tertera secara tertulis seperti tidak memperbolehkan mahasiswa melakukan titip 

absen, bermain handphone di kelas, berbicara sendiri dengan mahasiswa lain, 

tidur di kelas serta menghimbau mahasiswa untuk mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas tepat waktu. Mahasiswa yang mentaati semua peraturan 

yang ada di program studi manajemen, menunjukan bahwa mahasiswa tersebut 

sudah menunjukan perilaku disiplin yang baik.  

 

Berdasarkan hasil pra survei melalui wawancara dengan enam (6) mahasiswa 

manejemen pada tanggal 30 Oktober 2018 ( lampiran 2 hal 102) dapat diketahui 

bahwa mahasiswa manajemen belum sepenuhnya memiliki kedisiplinan yang 

baik karena masih ada beberapa peraturan yang tidak ditaati oleh mahasiswa. Hal 

ini bisa dilihat dari pendapat enam mahasiswa manajemen sendiri pada 

pertanyaan nomer 2 (dua) dan 3 (tiga) yang mengatakan bahwa disiplin yang 

harus diterapkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis saat ini adalah disiplin dalam 

datang tepat waktu ke kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu dan dalam 

lingkungan karena masih ada mahasiswa manajemen yang tidak tepat waktu 
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datang ke perkuliahan melebihi batas waktu keterlambatan 15 menit bahkan ada 

dosen yang bersangkutan tidak menegur mahasiswa yang terlambat atau 

memberikan konsekuensi / sanksi, masih ada mahasiswa yang menggunakan kaos 

dan sandal jepit saat kuliah walaupun sudah ada peraturan yang tertera, ada 

mahasiswa yang melakukan titip absen karena beberapa dosen yang tidak 

melakukan pengecekan sehingga mahasiswa berani untuk melakukan titip absen, 

masih ada mahasiswa yang merokok di dalam gedung karena tidak jelasnya 

sanksi yang diberikan sehingga mahasiswa tidak peduli dengan peraturan dan 

berani merokok disembarang tempat dan masih terlihat sampah yang berserakan 

di dalam gedung maupun di dalam kelas. Hal ini terjadi karena mahasiswa 

manajemen belum mengilhami semua peraturan yang berlaku di Fakultas, masih 

ada mahasiswa yang mengacuhkan peraturan yang ada, dan kurang tindakan 

disipliner dari lembaga pendidikan.  

 

Apabila kebiasaan ini tidak ditangani dengan baik oleh pihak pendidikan, 

maka hal ini akan menjadi hambatan bagi Mahasiswa saat memasuki Organisasi. 

Di dunia kerja atau organisasi saat inipun juga bersifat dinamis dimana perubahan 

yang terjadi sangat cepat sehingga seorang karyawan harus mampu menyesuaikan 

dengan cepat dengan perubahan ini. Di lingkup organisasi semua orang yang ada 

di dalamnya harus mentaati semua peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan 

seperti tidak diperbolehkan untuk datang terlambat karena akan mengganggu 

aktivitas organisasi, menggunakan seragam yang sesuai dengan peraturan, dan 

yang lainnya. Maka dari itulah kedisiplinan sangat dituntut tinggi. Apabila 

mahasiswa masih memiliki sikap disiplin yang rendah, mahasiswa tidak memiliki 

bekal dan kurang siap untuk menghadapi perubahan di era Globalisasi saat ini.  
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Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam 

yang akan dipaparkan dalam bantuk skripsi dengan judul : DESKRIPSI 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEDISIPLINAN 

MAHASISWA MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

1. 2. Perumusan Masalah 

 

1. Bagaimana tingkat kedisiplinan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata ? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kedisiplinan Mahasiswa 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata  ? 

1. 3. Tujuan dan Manfaat 

 

Tujuan Penelitian : 

a. Mengetahui tingkat  kedisiplinan MahasiswaManajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata . 

b. Mengetahui faktor-faktoryang mempengaruhi kedisiplinan 

MahasiswaManajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata. 

 Manfaat Penelitian : 

a. Bagi Program Studi Manajemen :  

1) Dapat mengetahui apakah semua peraturan telah dilaksanakan oleh 

semua mahasiswa dan semua dosen. Dan mengetahui bagaimana 

konsekuensi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran peraturan. 

2) Setelah mempertegas kembali peraturan, maka program studi 

manajamen dapat mengkomunikasikan peraturan tersebut kepada 
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dosen, kemudian dosen akan mengkomunikasikan kepada 

mahasiswa. 

3) Program Studi Manajemen dapat mengetahui siapa saja dan 

mengapa dosen belum disiplin sesuai dengan peraturan. 

 

b. Bagi Dosen Manajemen :  

1) Dosen dapat melakukan pengembangan karakter kedisiplinan 

mahasiswa manejemen pada saat kegiatan perkuliahan maupun 

diluar kegiatan perkuliahan. 

2) Dosen dapat mengambil tindakan yang tegas dan serupa bagi 

mahasiswa yang tidak disiplin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


