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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi sumber daya manusia masih dianggap sebagai

faktor yang menentukan kemampuan suatu perusahaan untuk dapat bertahan

maupun berkembang. Sumber daya manusia sebagai salah satu bagian dari

manajemen perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan. Walaupun

bagian manajemen lain seperti keuangan, pemasaran, dan operasional berjalan

dengan baik, namun apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang

baik dan handal, maka hasil kerja tidak akan maksimal. Hal ini menunjukkan

bahwa sumber daya manusia dapat meningkatkan daya saing perusahaan.

Sumber daya manusia sering disebut sebagai modal intelektual yang

terdiri dari orang-orang yang berada didalam perusahaan yang memiliki

kemampuan, bakat, dan semangat untuk bekerja. Semua itu digunakan dalam

melaksanakan aktivitasnya sebagai karyawan. Seorang karyawan

menggunakan kemampuan yang ada didalam dirinya tersebut untuk

memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu,

perusahaan sangat memerlukan sumber daya manusia yang memiliki

kedisiplinan kerja yang tinggi guna mencapai kinerja yang tinggi sesuai

harapan dari perusahaan.

Untuk mencapai kinerja sebuah perusahaan, maka pihak manajemen

perusahaan tersebut perlu memperhatikan beberapa faktor penting seperti

kedisiplinan kerja karyawan, keterampilan serta keahlian karyawan.

Kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai
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tujuannya. Disiplinan merupakan operatif manajemen sumber daya manusia

yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi

prestasi kerja yang dicapainnya. Tanpa disiplin karyawan, sulit bagi sebuah

organisasi perusahaan untuk mencapai hasil yang optimal.

PT. Asrindo Citraseni Satria merupakan perusahaan yang bergerak

dibidang pertambangan minyak dan gas bumi. Dalam menjalankan kegiatan

produksi tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni

dibidangnya. Selama penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di

PT. Asrindo Citraseni Satria, penulis sering kali menemui masalah-masalah

yang berkaitan dengan disiplin khususnya karyawan bagian HES, dimana PT.

Asrindo Citraseni Satria ini sangat disiplin, Salah satu peraturan kedisiplinan

yang diterapkan PT. Asrindo Citraseni Satria kepada karyawannya yaitu

disiplin dalam jam masuk kerja karyawan. Sebagaimana layaknya harapan

perusahaan pada umumnya.

PT. Asindo Citraseni Satria ini sangat memperhatikan disiplin, dimana

manager tersebut membuat sebuah tim yang dinamakan “ Teamwork

Disiplin“, bila sewaktunya masuk kerja diharuskan masuk, dan bila waktunya

istirahat harus semua karyawan istirahat dilarang ada yang kerja. Pada PT.

Asrindo Citraseni Satria ini bila mana memasuki kawasan kantor atau

lapangan diwajibkan memakai helm, bila tidak memakai helm akan langsung

mendapat teguran dari keamanan atau security yang ada di pos masuk daerah

industri tersebut. Begitu pentingnya kedisiplinan pada perusahaan tersebut.
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Disiplin kerja seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap disiplin

kerja karyawan nantinya apa yang dilakukan pemimpin terhadap karyawan

mempunyai hubungan yang sangat erat karena tanpa adanya kepemimpinan

yang baik maka tidak akan mungkin perusahaan dapat meningkatkan kinerja

yang tinggi pada karyawannya. mengingat pentingnya kepemimpinan dalam

suatu perusahaan guna mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya.

Seorang manager dilakukan efektif dalam kepemimpinannya, jika para

bawahannya berdisiplin dengan baik. Untuk memelihara dan meningkatkan

kedisiplinan yang baik merupakan hal yang sulit karena banyak faktor yang

mempengaruhinya. Dimana faktor tersebut dapat dilihat dari kehadiran

karyawan setiap hari, ketetapan jam kerja, mengenakan pakaian kerja, serta

kepatuhan karyawan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh

perusahaan.

Pimpinan perusahaan harus menyadari bahwa untuk mencapai tujuan

organisasi perusahaan sangat diperlukan karyawan yang disiplin, cekatan dan

terampil dalam melaksanakan pekerjaan, selain itu pimpinan juga harus

mampu mengfungsikan otoritas fungsional dalam mengimplementasikan

kedisiplinan untuk pengambilan keputusan, penempatan rencana atau dasar

kebijakan khususnya menyangkut perilaku kedisiplinan seperti: kelalaian

kerja, keterlambatan kerja, kehadiran kerja dan tingkat kehadiran karyawan.

Hal tersebut bukan hanya sekedar melengkapi, tetapi pimpinan juga harus

dapat menegakkan peraturan dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan arti

kata, mengatur, mengkoordinir, serta menerapkan peraturan yang tegas dalam
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praktek yang sama terhadap bawahan dan memberikan sanksi yang tegas pada

karyawan yang telah melanggar peraturan yang dibuat.

PT. Asrindo Citraseni Satria juga mengharapkan karyawannya dapat

bekerja dengan maksimal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Agar

harapan tersebut bisa terwujud, maka PT. Asrindo Citraseni Satria juga harus

memperhatikan kedisiplinan dan berupaya menerapkan kedisiplinan kerja

karyawannya. Berikut ini adalah data absensi PT. Asrindo Citraseni Satria :

Tabel 1.1 Data Absensi Karyawan HES PT. Asrindo Citraseni Satria Tahun
2017.

BULAN JUMLAH

KARYAWAN

SAKIT IZIN CUTI

JANUARI 12 - - 4

FEBRUARI 12 - 1 5

MARET 12 - 1 6

APRIL 12 5 1 2

MEI 12 - - 7

JUNI 12 - 2 2

JULI 12 - - 20

AGUSTUS 12 - - -
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SEPTEMBER 12 - - 10

OKTOBER 12 - - 4

NOVEMBER 12 - - -

DESEMBER 12 - - 10

Sumber : PT. Asrindo Citraseni Satria (HES) 2017

Dari tabel diatas data absensi karyawan tahun 2017 bulan Januari sampai

bulan Desember jumlah karyawan yang hadir maupun jumlah karyawan yang

absen terjadi fluktuasi. Berdasarkan tabel diatas jumlah absensi karyawan

yang hadir paling tinggi yaitu pada bulan Agustus dengan November dengan

jumlah kehadiran 324 total keseluruhan karyawan yang hadir. Jumlah absensi

karyawan yang hadir terendah yaitu pada bulan Juli dengan jumlah 292 total

keseluruhan karyawan yang hadir. Sedangkan jumlah karyawan yang absen

tertinggi yaitu pada bulan Juli dengan jumlah 20 kali. Jumlah karyawan yang

absen terendah yaitu pada bulan Agustus dan November dengan tidak ada

karyawan yang absen.

Berdasarkan  uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat laporan

Tugas Akhir dengan judul “ Pelaksanaan Disiplin Kerja Karyawan Bagian

HES PT. Asrindo Citraseni Satria Duri”.

1.3 Rumusan Masalah
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Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat membuat suatu

perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Pelaksanaan

Disiplin kerja karyawan pada PT. Asrindo Citraseni Satria Bagian HES.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui pelaksanaan kedisiplinan kerja karyawan pada PT.

Asrindo Citraseni Satria bagian HES.

B. 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 bagian HES pada PT.

Asrindo Citraseni Satria 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
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Penelitian ini di laksanakan di PT. Asrindo Citraseni Satria Duri.

Kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilaksanakan

awal 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.

1). Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis yang

dilakukan dengan cara wawancara.

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

meliputi struktur organisasi dan sejarah singkat perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul diatas maka

sistematika penulisan bagi penulis ada empat bab, yaitu sebagai berikut:

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 diuraikan tentang sejarah Perusahaan, Visi dan Misi

serta Nilai Perusahaan, Struktur organisasi, dan aktivitas PT.

Asrindo Citraseni Satria.
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BAB III  : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini menguraikan tentang teori kedisiplinan kerja

karyawan di mulai dengan tinjauan teori kedisiplinan, macam-

macam terbentuk kedisiplinan, indikator mempengaruhi

kedisiplinan dan bentuk pengelolaan perilaku pelanggaran

disiplin.

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.


