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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada dasarnya pencapaian suatu tujuan organisasi atau perusahaan tidak 

lepas dari peran serta Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aktivitas perusahaan 

sebagai mana yang telah ditetapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan 

karyawan didalam perusahaan merupakan salah satu sumber daya manusia yang 

penting dan dapat menentukan keberhasilan perusahaan. 

Karyawan merupakan sumber daya manusia hendaknya secara efektif ikut 

serta memajukan kinerja dan memberikan nilai tambah pada perusahaan pada 

setiap aspek sesuai dengan kemampuan dan kompentensinya. Berhasil atau 

tidaknya suatu perusahaan tidak terlepas dari peran karyawan yang berkompeten 

dan produktivitas kerja yang tinggi. 

Untuk mencapai produktivitas yang tinggi bukan suatu hal yang mudah 

untuk dilaksanakan. Faktor yang sangat penting untuk mencapai produktivitas 

kerja yang tinggi adalah pembinaan disiplin kerja dari para karyawan, karena hal 

tersebut merupakan salah satu faktor penentu bagi keberhasilan dan kemajuan 

dalam mencapai suatu perusahaan.  

Kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai 

tujuannya, kedisiplinan merupakan operatif manajemen sumber daya manusia 

yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan semakin tinggi prestasi 

kerja yang dicapainya. 



 2 

Dengan adanya kedisiplinan tersebut dapat diharapkan pekerjaan akan 

dilakukan seefektif dan seefisien mungkin apabila suatu kedisiplinan tidak dapat 

terlaksana dengan baik, maka kemungkinan tujuan yang telah ditetapkan tidak 

dapat dicapai atau mungkin dapat tercapai tetapi kurang efektif dan efisien. Tidak 

dapat dipungkiri terkadang tidak semua peraturan ditaati oleh karyawannya, 

kadang masih ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. 

Pelanggaran peraturan kerja dapat terjadi dimana saja, termasuk di CV. 

Tiga Jumpa Pekanbaru yang bergerak dibidang kontraktor. Pelanggaran peraturan 

yang sering terjadi adalah ketelambatan dalam masuk kerja, kurangnya kerapian 

dalam berpakaian, merokok diruangan kerja, gobrol di jam kerja, keluar dari 

ruagan kerja, sering absen, ketidakhadiran karyawan perusahaan tanpa berita dan 

sakit tanpa keterangan dokter. Namun pelanggaran tersebut tidak dibiarkan begitu 

saja, akan tetapi ada hukuman dan teguran bagi karyawan yang sering terlambat 

atau sering tidak masuk kerja. 

Adapun penegakkan peraturan dalam rangka disiplin kerja karyawan 

tentang pengoperasian kegiatan-kegiatan pada CV. Tiga Jumpa Pekanbaru sangat 

diperlukan, dengan adanya disiplin diharapkan CV. Tiga Jumpa Pekanbaru 

berjalan dengan baik dan lancar pada dasarnya CV. Tiga Jumpa Pekanbaru ini 

telah melaksanakan peraturan-peraturan yang mengikat karyawan untuk 

berdisiplin. 
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Tabel 1.1 :  Jam operasional yang ada di CV. Tiga Jumpa Pekanbaru sebagai 

berikut: 

Hari Masuk Istirahat 
Masuk setelah 

Istirahat 
Pulang 

Senin 08:00 WIB 12:00 WIB 14:00 WIB 17:00 WIB 

Selasa 08:00 WIB 12:00 WIB 14:00 WIB 17:00 WIB 

Rabu 08:00 WIB 12:00 WIB 14:00 WIB 17:00 WIB 

Kamis 08:00 WIB 12:00 WIB 14:00 WIB 17:00 WIB 

Jumat 08:00 WIB 11:30 WIB 14:00 WIB 17:00 WIB 

Sabtu 08:00 WIB 12:00 WIB - - 

Mingggu LIBUR 

Sumber : CV. Tiga Jumpa Pekanbaru 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hari kerja karyawan terhitung pada 

hari Senin sampai Sabtu yang mana pada hari senin sampai jumat masuk pada 

pukul 08:00 WIB, sedangkan jam istirahat dari hari senin sampai hari jumat pukul 

12:00 WIB. 

 Jadwal masuk setelah istirahat pada hari senin samapi hari jumat pada 

pukul 13.00 WIB. Selanjutnya jadwal pulang karyawan dari hari senin sampai 

dengan hari jumat pada pukul 16.00 WIB,sedangkan pada hari sabtu pulang pada 

pukul 12:00 WIB dan hari minggu libur.   

 Adapun tingkat dan jenis sanksi pelanggaran kerja yang umumnya berlaku 

dalam suatu organisasi perusahaan PT. Tiga Jumpa Pekanbaru  yaitu:  

a. Surat peringatan (SP 1) sanksi pelanggaran ringan yaitu: Teguran lisan, 

Teguran tertulis, Peryataan tidak puas secara tertulis.  

b. Surat peringatan (SP 2) sanksi pelanggaran sedang yaitu: Penundaan 

kenaikan gaji, Penurunan gaji, Penundaan kenaikan pangkat.  

c. Surat peringatan (SP 3) sanksi pelanggaran berat yaitu: Penurunan 

pangkat, Pembebasan dari jabatan, Pemberhentian, pemecatan. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulus tertarik untuk melakukan 
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Tabel 1.3.  Pelanggaran disiplin kerja karyawan di CV. Tiga Jumpa Pekanbaru  

2016-2018. 
tahun jumlah 

karyawan 

hari 

kerja/tahun 

rata” 

alpa/hari/tahun 

rata” 

terlambat/hari/ 

tahun 

kelalaian 

kerja 

Jumlah 

pelanggaran 

2016 10 300 4 5 3 12 

2017 10 300 3 2 3 8 

2018 11 300 5 5 4 14 

Sumber : CV.Tiga Jumpa Pekanbaru 

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa tingkat pelanggaran disiplin 

kerja karyawan berdasarkan periode tiga tahun terakhir, dimana pada tahun 2016  

jumlah karyawan 10 orang, dengan jumlah pelanggaran 12 orang, terdiri dari 4 

orang alpa, 5 orang terlambat masuk, 3 orang melakukan kelalaian kerja. Tahun 

2017 jumlah karyawan 10 orang, dengan jumlah pelanggaran 8 orang, terdiri dari 

3 orang alpa, 2 orang terlambat masuk, 3 orang melakukan kelalaian kerja. Tahun 

2018  jumlah karyawan 13 orang, dengan jumlah pelanggaran 14 orang, terdiri 

dari 5 orang alpa, 5 orang terlambat masuk, dan 4 orang melakukan kelalaian 

kerja. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian secara lebih jauh dalam penelitian ini yaitu. “PENERAPAN 

DISIPLIN KERJA DAN SANKSI KARYAWAN PADA CV. TIGA JUMPA 

PEKANBARU”. 

  

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat membuat suatu 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaiman upaya yang dilakukan 

perusahaan dalam penerapan disiplin kerja dan sanksi karyawan pada CV.Tiga 

Jumpa Pekanbaru . 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian ini yaitu :  

Untuk mengetahui pelaksanaan kedisiplinan kerja karyawan pada 

CV.Tiga Jumpa Pekanbaru . 

2. Manfaat Penelitian ini yaitu : 

a. Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama 

perkuliahan  

b. Dengan praktek dilapangan sehingga dapat menambah wawasan bagi 

penulis 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat pula memberikan sumbangan 

pikiran kepada perusahaan, yakni bagi pihak perusahaan dalam 

mengambil keputusan, tindakan serta kebijakan apa yang dapat 

meningkatkan kedisiplinan kerja karyawan CV. Tiga Jumpa Pekanbaru  

yang akan datang. 

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengembangan penelitian bagi pihak lain yang ingin meneliti pada 

masa yang akan datang. 

 

1.5 Metode Penelitian 

a. Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di CV. Tiga Jumpa Pekanbaru, yang 

tepatnya braada di jalanTenggiri-Paus No.08 Pekanbaru. Penelitian ini 

dilaksanakan awal 04 Agustus sampai sekarang tahun 2017. 

b. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan 

laporan ini ialah menggunakan data primer dan data sekunder. 
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1) Data primer adalah jenis-jenis data yang dikumpulkan oleh penulis 

yang diperoleh secara lansung dari sumber data nya seperti wawancara 

dengan pihak Personalia tentang penerapan disiplin kerja dan sanksi 

pada CV.Tiga Jumpa Pekanbaru . 

2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak perusahaan yaitu 

meliputi struktur organisasi, sejarah singkat perusahaan dan buku-buku 

penunjangyang mendukung pnelitian ini. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Dalam pnulisan ini pnulis membaginya dalam beberapa bab bahasan 

dan masing-masing bab dibagi menjadi sub babdengan uraian sebagai brikut:  

BAB I   :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini diuraikan hal yang melatar belakangi masalah 

penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, 

metode penulisan laporan dan sistematika penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Bab ini menjelaskan tentang sjarah berdirinya perisahaan 

CV.Tiga Jumpa Pekanbaru dan struktur organisasi serta bagian 

unit kerja karyawan. 

BAB III   :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan prinsip-prinsip penerapan disiplin dan sanksi karyawan 

dan pembahasan praktek dilapangan sesuai dengan teori-teori 

yang ada.  
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BAB IV  :  PENUTUP 

  Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran dari penulis sebagai hasil dari penelitian sehubungan 

dengan masalah yang di uraikan pada bab-bab sebelumnya. 

 


