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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Kedisiplinan merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui 

apakah peran manager atau pemimpin secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan 

baik atau tidak. Menurut Bistak Sirait (2008:11) menyatakan bahwa tujuan utama 

dari sebuah sikap kedisiplinan adalah untuk mengarakan anak supaya ia mampu 

untuk mengontrol dirinya sendiri. Selain itu juga supaya anak dapat melakukan 

aktivitas dengan terarah, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disiplin juga 

merupakan bentuk pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang teratur 

menunjukkan tingkat kesungguhan kerja karyawan pada suatu perusahaan atau 

organisasi, dimana karyawan yang tidak mematuhi atau memenuhi standar 

kedisiplinan yang telah ditentukan oleh perusahaan maka akan mendapatkan sanksi. 

Oleh karena itu tindakan disiplin tidak diterapkan secara sembarangan, sehingga 

memerlukan pertimbangan yang bijak. 

 Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu  yang besar manfaatnya, baik bagi 

kepentingan organisasi maupun bagi para karyawan. Bagi organisasi adanya disiplin 

kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, 

sehingga diperoleh hasil yang optimal. Adapun bagi karyawan akan diperoleh 

suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat kerja dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian, karyawan dapat melaksanakan 
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tugasnya dengan penuh  kesadaran serta dapat mengembangkan tenaga dan 

pikirannya semaksimal mungkin demi terwujudnya tujuan organisasi. 

 Keberhasilan suatu organisasi dapat dilakukan dengan adanya pengembangan 

sumber daya manusia yang bisa berupa perbaikan sistem kerja yang digunakan dalam 

perusahaan atau organisasi, perkembangan sumber daya manusia dengan pelatihan 

dan pengembangan pegawai serta mengadakan alih teknologi tinggi. 

 Disiplin kerja disini adalah mengenai disiplin waktu berkerja, dan disiplin 

dalam menaati peraturan yang telah ditetapka instansi tersebut. Dengan adanya 

kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan aturan-aturan perusahaan yang 

diwujudkan dalam disiplin kerja yang tinggi, maka suatu Produktivitas kerja juga 

akan dicapai. 

 Adapun disiplin pada hakekatnya mencerminkan besarnya tanggung jawab 

seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.Disiplin kerja bisa 

diartikan jika karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan 

semua pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu, melaksanakan perintah atasan, dan 

mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma yang berlaku. Untuk 

menghadapi persaingan bebas yang semakin ketat dituntut displin karyawan untuk 

meningkatkan Produktivitas secara Optimal, maksudnya setiap sumber daya manusia 

dituntut untuk dapat melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya sebaik 

mungkin, bekerja dengan cepat, tepat pada harapan yang dituju dan bermanfaat bagi 

perkembangan perusahaan. Sehingga menghasilkan kinerja karyawan yang baik dan 

mempercepat pencapaian tujuan perusahaan secara Efektif dan Efisien. 
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 Disiplin dalam suatu perusahaan juga bisa menurun dikarenakan  timbulnya  

gejala-gejala yang tidak diharapkan seperti kurangnya Motivasi dari para manager, 

sehingga semangat karyawan bisa menurun dan kemampuan para karyawan menjadi 

berkurang, dan akhirnya banyak karyawan tersebut melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya, sehingga Kualitas kerja karyawan menjadi rendah. 

Perusahaan harus  menegakan aturan kerja perusahaan dan Konsekuensi bagi 

pegawai. 

 Untuk meningkatkan Kualitas kerja karyawan PT . Pertamina Ep Asset 1 lirik 

berupaya  Mempasilitasi karyawan  dengan adanya, (1). Pemasang mesin Absensi, 

yang berfungsi sebagai salah satu sarana untuk mengetahui kehadiran para karyawan. 

(2). Peneguran terhadap karyawan yang sering terlambat, dilakukan oleh atasan 

supaya menjaga kualitas kinerja perusahaan menjadi lebih baik. (3). Adanya 

penghargaan untuk pekerja yang disiplin, ini bertujuan untuk meningkatkan 

semangat kerja karyawan  agar termotifasi untuk berkerja lebih baik lagi dalam 

berkerja. 

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

Pertamina Ep Asset 1 Lirik yang bergerak dibidang pengolahan minyak bumi. 

Pelanggaran peraturan yang paling sering terjadi adalah keterlambatan karyawan  

dalam masuk kerja jam kantor. Berikut adalah data absensi karyawan pada PT. 

Pertamina Ep Asset 1 Lirik 
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Tabel 1.1: Data Absensi Karyawan Pada PT. Pertamina Ep Asset 1 Lirik 

Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015. 

 
No Bulan Jumlah 

Karyawan 

Absensi Jumlah  

pelanggaran Terlambat Kelalaian 

kerja 

Alpha 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

desember 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

2 

1 

2 

- 

3 

- 

- 

2 

1 

3 

- 

5 

4 

1 

3 

2 

1 

2 

- 

3 

1 

- 

1 

2 

1 

3 

- 

2 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

2 

4 

7 

5 

5 

4 

4 

2 

1 

5 

2 

4 

3 

        11 

 

Sumber: PT. Pertamina Ep Asset 1 Lirik Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri 

Hulu Tahun 2015 

 

 Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih ada karyawan  yang 

tidak menaati peraturan yang telahditetapkan oleh perusahaan dan  jadwal jam masuk 

kerja karyawan adalah pukul 07:00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB. 

Berdasarkan  observasi yang telah penulis lakukan, ,masih banyak karyawan yang 

masuk kerja tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

 Salah satu cara yang dilakukan karyawan dengan melanggar disiplin jam 

masuk kerja yaitu, dengan menunda-nunda pekerjaaan dan tidak bertanggung jawab 

atas pekerjaanya. 
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 Perusahaan dapat menegakkan aturan kerja perusahaan dan konsekuensinya 

bagi pegawai jika mereka memahaminya secara baik, oleh karena itu hal tersebut 

harus disosialisasikan.Pemahaman yang kurang terhadap peraturan kerja serta kurang 

tegasnya hukumanyang diberikan akan membuat pegawai sring melanggar aturan 

tersebut.  

 Kurang kedisiplinan yang terjadi pada PT. Pertamina Ep Asset 1 Lirik bukan 

hanya dari keterlambatan jam masuk kerja, namun juga terjadi dari cara bepakaian 

karyawan.  

 Dimana terjadi  disiplin pakaian karyawan yang tidak memakai baju kantor 

dikarenakan pakaian kantor kotor atau belum disetrika. Salah satu cara yang 

dilakukan oleh perusahaan demi tegaknya kedisiplinan secara sempurna adalah 

dengan cara menetapkan peraturan-peraturan. 

 Berikut adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina 

Ep Asset 1 Lirik : 

1. Apabila pekerja berhalangan masuk sehari penuh, pekerja wajib memberitahu 

ketidak hadirannya tersebut kepada atasan langsung dengan alasan yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

2. Pekerja akan mendapatkan SP 1 yaitu: teguran lisan,teguran tertulis,pernyataan 

tidak puas secara tertulis. Apabila terlambat masuk kerja lima kali dalam satu 

bulan tampa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. 
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3. Pekerja yang berhalangan masuk kerja tampa berita maka dianggap mangkir dan 

atas ketidak hadirannya tersebut pekerja akan diperhitungkan dengan hak 

istirahat tahunan. 

4. Karyawan yang tidak memakai hlem safety akan diberikan SP 1. 

 Tujuan peraturan itu dibuat adalah agar para karyawan mempunyai rasa takut 

untuk melanggarnya. Adanya rasa takut itu akan membuat karyawan lebih disiplin 

sehingga tindakan pelanggaran kedisiplinanan menjadi berkurang. 

 Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada PT. Pertamina Ep Asset 1 

Lirik yang penulis teliti maka dari itu penulis mengangkat sebuah judul “DISIPLIN 

KERJA KARYAWAN PADA PT. PERTAMINA EP ASSET 1 LIRIK 

KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU”. 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas 

maka yang menjadi rumusan masalah adalah : 

 Bagaimanakah disiplin kerja karyawan pada PT. Pertamina Ep Asset 1 Lirik 

Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri hulu? 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Laporan 

1. Tujuan  

 Untuk mengetahui bagaimana disiplin kerja karyawan pada PT. Pertamina Ep 

Asset 1 Lirik kecamatan lirik kabupaten Indragiri hulu 

2. Manfaat 
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a. Bagi penulis  

 Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penerapan serta pengembangan 

ilmu pengetahuan yang penulis peroleh dibangku perkuliahan. 

b. Bagi perusahaan 

 Memberikan masukan dan sumbangan pikiran pada PT Pertamina Ep Asset 1 

Lirik Kecamatan Lirik  dalam upaya meningkatkan kedisiplinana karyawan. 

c. Bagi pihak lainnya  

 Sebagai referensi bagi pihak lain untuk penelitian yang sejenis dimasa yang 

akandatang yang berhubungan dengan kedisiplinan kerja. 

1.4 Metode Penulisan Laporan  

1. Lokasi Dan Waktu Pelaporan 

 Penulis mengadakan penelitian langsung pada PT Pertamina Ep Asset 1 Lirik 

Kecamatan Lirik, yang tepatnya berada di Jl. Raya lintas timur Sumatra lirik Indragiri 

Hulu Riau.Penelitian ini dilakukan mulai pada tanggal 1 Juli 2016 sampai sekarang. 

2. Jenis Dan Sumber Data 

 Data yang dikumpulkan pada proposal ini adalah : 

a. Data primer adalah jenis-jenis data yang dikumpulkan oleh penulis yang 

diperoleh secara langsung dari sumber datanya. Seperti wawancara dengan 

pihak-pihak yang ada hubungannya dengan pelaporan ini pada 

PT.Pertamina Ep Asset 1 Lirik Kecamatan Lirik  kabupaten Indragiri hulu. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media prantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder 
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umumnya berupa bukti catatan atau laporan historys yang telah tersusun 

dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Seperti 

informasi mengenai sejara perusahaan, struktur organisasi dan buku-buku 

penunjang yang mendukung laporan ini. 

3. Metode Pengumpulan Data  

 Adapun penguumpulan data dalam laporan ini adalah : 

a. Wawancara, yaitu proses dialok dan Tanya jawab (langsung dan lisan), 

dengan narasumber untuk melengkapi data yang digunakan untuk pelaporan. 

b. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan 

langssung terhadap gejala atau Fenomena yang terjadi dilapangan. 

4. Metode Analisis Data 

 Dalam melakkan analisis data, penulis menggunakan analisis diskriftif yaitu 

data yang terkumpul dianalisis dengan memberikan gambaran secara rinci 

berdasarkan kenyataan dilapangan serta mengkaitkan dengan teori-teori yang sesuai 

dengan permasalahan yang ada. Kemudian akan memberikan intrfrestasi terhadap 

hasil yang relefan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Agar penulisan ini sistematis dan terarah maka disusun sistematika penulisan 

sebagai brikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumussn 

masalah, tujuan dan manfaat penulisan proposal, metode penulisan 

proposal, dan sistematika penulisan proposal, 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan sejara perusahaan, PT. Pertamina Ep Asset 1 

Lirik Kecamatan Lirik . 

BAB III  : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

Bab ini menjelaskan tentang pengertian disiplin kerja, tujuan disiplin, 

fungsi disiplin,faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. 

BAB IV  : PENUTUP 

Bab ini  penulis akan menjadikan dua sub bab yaitu kesimpulan dan 

saran. 

  

 

 

 


