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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Persaingan di bidang usaha saat ini semakin kompetitif sehingga 

 setiap perusahaan harus memiliki kinerja yang baik agar tetap eksis di 

 bidangnya. Menurut Mangkunegara (2001:67), kinerja adalah hasil kerja 

 secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

 melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan 

 kepadanya. Apabila kinerja seorang karyawan baik akan mampu 

 menunjang keberhasilan perusahaan dalam mencapai target produksi dan 

 kualitas produksi yang diharapkan oleh pihak manajemen perusahaan. 

 Dengan demikian apabila kinerja karyawan semakin baik, maka semakin 

 baik pula pencapaian penjualan perusahaan. 

 Motivasi merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan 

 kinerja seseorang. Menurut Supriyanto dkk, (2003:41), motivasi 

 merupakan masalah kompleks dalam organisasi,karena kebutuhan dan 

 keinginan setiap anggota organisasi berbeda satu dengan yang lainnya.hal 

 ini berbeda karena setiap anggota suatu organisasi adalah unik secara 

 biologis maupun psikologis, dan berkembang atas dasar proses belajar 

 yang berbeda pula. Motivasi merupakan konsep yang digunakan untuk 

 menguraikan kekuatan-kekuatan yang bekerja terhadap atau di dalam diri 

 individu memulai dan mengarahkan perilaku. Selanjutnya digunakan 

 untuk menjelaskan perbedaan di dalam intensitas dan arahnya, di mana 
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 perilaku yang lebih bersemangat adalah hasil dari tingkat motivasi yang 

 lebih kuat. Keanekaragaman pola perilaku, yang dalam banyak hal tidak 

 dapat di duga sebelumnya, seringkali berkaitan dengan kebutuhan dan 

tujuan. Kebutuhan di pandang sebagai penggerak atau pembangkit 

perilaku, sedangkan tujuan berfungsi mengarahkan perilaku. Proses 

motivasi sebagian besar diarahkan untuk memenuhi dan mencapai 

kebutuhan dan tujuan tersebut. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah disiplin. 

Menurut Mathis & jackson (2001:314) disiplin merupakan bentuk 

pelatihan yang menegakkan peraturan-peraturan perusahaan. Mereka yang 

sering kali dipengaruhi oleh sistem disiplin di dalam perusahaan adalah 

para karyawan yang bermasalah. Jika perusahaan gagal menghadapi 

karyawan yang bermasalah, efek negatif kepada karyawan lainnya dan 

kelompok kerja lainnya akan timbul. Masalah disiplin yang umum yang di 

timbulkan karyawan bermasalah antara lain kehadiran, bolos, alkoholisme 

dan ketidakpatuhan. 

Kedisiplinan seorang karyawan dalam suatu perusahaan dapat 

dilihat dan diukur dari tingkat kehadiran mereka dalam melakukan suatu 

pekerjaan, karena tingkat kehadiran adalah salah satu faktor yang 

menentukan produktifitas perusahaan. Kehadiran yang tidak sesuai aturan 

ini akan mempengaruhi kinerja yang dihasilkan. Kehadiran  yang  buruk  

dapat menimbulkan kinerja yang tidak optimal. Disiplin dapat secara 

positif dikaitkan dengan kinerja, di mana hal ini mengejutkan orang-orang 



3 
 

yang beranggapan bahwa disiplin dapat merusak perilaku. Para karyawan 

bisa saja menolak tindakan disiplin yang tidak adil dari manajernya, 

namun tindakan yang di ambil untuk mempertahankan standar yang sudah 

ditetapkan bisa mendorong adanya norma kelompok dan menghasilkan 

peningkatan kinerja kerja dan rasa keadilan.  

 Menurut Gouzali (1996:287) keberadaan disiplin kerja amat 

diperlukan dalam suatu perusahaan, karena dalam suasana disiplinlah 

perusahaan akan dapat melaksanakan progam-progam kerjanya untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan. Karyawan yang disiplin dan tertib, 

menaati semua peratauran yang berlaku dalam perusahaan akan dapat 

meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas. Sedangkan 

perusahaan yang mempunyai karyawan yang tidak disiplin, akan sulit 

sekali melaksanakan progam-progamnya untuk meningkatkan 

produktivitas, dan akan mustahil untuk dapat merealisasikan pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

  Di Kabupaten Semarang memiliki beberapa perusahaan 

manufaktur bergerak dibidang minuman yang bersaing secara ketat. PT. 

Coca Cola Amatil Indonesia (Central Java) merupakan perusahaan 

minuman yang terkemuka di indonesia. Coca cola pertama kali dikenalkan 

di Indonesia pada tahun 1927 dan mulai di produksi di Jakarta pada tahun 

1932, dan semakin berkembang hingga sekarang. Perkembangan tersebut 

tidak lepas dari peran organisasi serta peranan dari sumber daya 

manusianya (karyawan). 
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   Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus 

utama manajemen coca cola dalam menyiapkan tenaga kerja yang handal. 

Sasarannya tak lain adalah memberikan layanan yang terbaik dan 

memuaskan kepada seluruh konsumen yang tersebar di seluruh indonesia, 

serta menghadapi tantangan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif 

sekarang ini. Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Salah satu faktor penting adalah peranan seorang pemimpin dalam 

memotivasi seorang karyawan. Pemberian motivasi pimpinan terhadap 

bawahannnya dapat berupa materi maupun non materi, apabila tepat 

sasaran maka akan meningkatkan semangat kerja seorang karyawan, yang 

nantinya ditunjukan dengan kinerja yang semakin meningkat. 

   Faktor kehadiran kerja memiliki peranan yang penting dalam 

pelaksanaan kerja karyawan. Seorang karyawan yang memiliki kehadiran 

kerja yang tinggi akan tetap datang bekerja dengan baik tanpa di awasi 

oleh atasannya. Karyawan yang memiliki sikap kehadiran kerja tinggi 

tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan hal-hal yang tidak ada 

kaitannya dengan pekerjaan. Demikian juga karyawan yang disiplin akan 

menaati peraturan yang ada di lingkungan kerjanya, dengan kesadaran 

yang tinggi tanpa suatu paksaan. Karyawan yang memiliki sikap disiplin 

kerja yang tinggi akan mempunyai kinerja yang baik karena waktu 

kerjanya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyelesaikan pekerjaannya 

sesuai target yang ditentukan. 
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  PT. Coca-Cola Amatil Indonesia Central Java adalah perusahaan 

yang bergerak di bidang minuman ringan, jenis produksinya seperti : 

Sprite, Fanta, Freshtea dan air minuman dalam kemasan Ades. Pusat 

pemasaran Coca-Cola Bottling Indonesia Central Java Operation tersebar 

di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa yogyakarta dan eks Karisidenan 

Madiun. (sumber dari Company Profile PT. Coca-Cola Bottling Indonesia 

Central Java di Semarang tahun 2010). Untuk dapat bersaing dengan 

industri yang sejenis lainnya, perusahaan harus mempunyai keunggulan 

kompetitif yang sangat sulit ditiru, yang hanya akan diperoleh  dari 

karyawan yang produktif, inovatif, kreatif selalu bersemangat dan loyal.  

 Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Narmodo dan Wajdi (2004) mengenai Pengaruh Motivasi dan Disiplin 

Terhadap Kinerja studi kasus pada Pegawai Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa variabel 

disiplin mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kinerja dibanding 

dengan variabel motivasi. Motivasi dan disiplin dapat menjelaskan variasi 

variabel kinerja pegawai sebesar 56,6%, sedangkan 43,3% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model. 

 Penelitian ini akan menggunakan variabel motivasi kerja, dan 

disiplin kerja. Pemilihan dua variabel ini didasari oleh penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Narmodo dan Wadji (2004). Untuk itulah dalam 

kesempatan ini saya tertarik untuk mengambil penelitian dengan 
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mengangkat judul: “Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan (PT. Coca Cola Amatil Indonesia (Central Java))”.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana persepsi responden mengenai variabel motivasi, disiplin dan 

kinerja karyawan? 

2. Bagaimana pengaruh variabel motivasi kerja terhadap variabel kinerja 

karyawan? 

3. Bagaimana pengaruh variabel disiplin kerja terhadap variabel kinerja 

karyawan? 

4. Bagaimana pengaruh variabel motivasi dan disiplin terhadap variabel 

kinerja karyawan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui persepsi responden mengenai motivasi, disiplin dan 

kinerja karyawan. 

2. Mengetahui pengaruh antara variabel motivasi kerja terhadap variabel 

kinerja karyawan. 

3. Mengetahui pengaruh antara variabel disiplin kerja terhadap variabel 

kinerja karyawan. 

4. Mengetahui pengaruh antara variabel motivasi dan disiplin terhadap 

variabel kinerja karyawan. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pihak perusahaan 

  Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan saran, 

pemikiran dan informasi yang bermanfaat yang berkaitan perencanaan 

strategi dalam meningkatkan motivasi dan disiplin kerja karyawan PT. 

Coca Cola Amatil Indonesia (Central Java) untuk mencapai kinerja yang 

maksimal. 

2. Bagi pihak akademis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses 

pembelajaran serta pengaplikasian ilmu pengetahuan, terutama yang 

berhubungan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia yang berkaitan 

dengan pengaruh faktor-faktor kepuasan terhadap kinerja karyawan. 

3. Bagi peneliti lain 

  Dapat digunakan sebagai bahan pendukung dan referensi untuk 

melakukan penelitian yang serupa lebih lanjut. 
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