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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam dunia bisnis terdapat sejumlah organisasi atau perusahaan yang

mengalami kegagalan maupun yang hampir gagal dalam mencapai tujuannya.

Hal tersebut dikarenakan para karyawan bahkan pimpinan kurang memiliki

rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya. Gejala ini dapat

dilihat melalui sikap dan tingkah laku yang tidak sepatutnya dalam organisasi

seperti lalai dalam menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya.

Ketidak disiplinan karyawan dapat mengakibatkan kerugian bahkan

jatuhnya perusahaan itu sendiri. Dari sisi karyawan banyak yang melanggar

disiplin sehingga terjadi keterlambatan dalam penyelesaian suatu pekerjaan.

Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM (Management Sumber Daya

Manusia) yang terpenting. Semakin baik disiplin karyawan pada sebuah

perusahaan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai. Sebaliknya,

tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi sebuah perusahaan mencapai

hasil yang optimal.

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah

kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, serta

masyarakat pada umumnya. Melalui disiplin akan mencerminkan kekuatan,

karena biasanya seseorang yang berhasil dalam karyanya, studinya biasanya

adalah mereka yang memiliki disiplin yang tinggi. Seseorang yang sehat dan
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kuat biasanya pun mempunyai disiplin yang baik, dalam artinya ia

mempunyai keteraturan di dalam menjaga dirinya.

Pada dasarnya kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang

mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.

Disiplin yang baik akan mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab

seorang karyawan terhadap tugas-tugas yang dibebankan pada dirinya. Hal ini

akan dapat mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan

organisasi, karyawan, dan masyarakat.

Jika sesuatu yang diinginkannya tersebut terpenuhi akan menimbulkan

perasaan senang dan sebaliknya jika kegiatan tersebut tidak dapat diwujudkan

maka akan timbul rasa kecewa. Bila keadaan ini sampai terjadi maka akan

membawa dampak negatif kepada organisasi dan diri karyawan tersebut,

maka dalam hal ini sangat diperlukan kemampuan manajemen dalam

mengartikan keinginan kebutuhan karyawan di dalam organisasi sehingga

dapat mencegah terjadinya tindakan-tindakan indisipliner.

Sebagaimana telah diketahui bahwa indikasi turunnya kedisiplinan

kerja karyawan dapat dilihat pada meningkatnya absensi karyawan. Adapun

indikasi turunnya tingkat kedisplinan karyawan tersebut dapat dilihat dari

gejala-gejala semakin meningkatnya tingkat absensi dan semakin

menurunnya motivasi kerja karyawan.

Kedisiplinan karyawan sangat penting diperhatikan pada Swalayan

Ranggon Jaya Mart yang bergerak dibidang penjualan, tidak bisa

mengabaikan masalah kedisiplinan karyawan, karena sudah tentu kedisiplinan
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karyawan menentukan keberhasilah perusahaan dan kedisiplinan tenaga kerja

akan memberikan nilai lebih tersendiri bagi perusahaan apabila mengingat

tantangan yang semakin berat dengan berdirinya perusahaan-perusahaan yang

bergerak dibidang yang sejenis.

Beberapa tahun belakangan ini timbul gejala yang tidak diinginkan

oleh perusahaan, dimana pihak perusahaan memantau para karyawan dalam

melaksanakan setiap pekerjaan menunjukkan rendahnya kedisiplinan kerja

tidak sebagaimana diharapkan oleh perusahaan. Perusahaan telah menetapkan

jam masuk dan jam pulang karyawan pukul 08:15 - 17:00, istirahat mulai

pukul 12:00- 13:00. Akan tetapi walaupun perusahaan telah menetapkan

jadwal tersebut, karyawan masih banyak yang belum mentaati peraturan

tersebut. Untuk memberikan gambaran lebih jelas dapat dilihat dari data

jumlah karyawan yang melanggar disiplin kerja yang terjadi pada Swalayan

Ranggon Jaya Mart 2008-2012 seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1. Tingkat Absensi Karyawan Swalayan Ranggon Jaya Mart Tahun
2008-2012

Tahun
Jumlah

Karyawan

Rata2

Alpa/bln/Thn
Rata2 Lambat

Masuk/bln/Thn
Rata2 Cepat

Pulang/bln/Thn
Total

Frek % Frek % Frek % Frek %
2008 41 12 orang 29,2 20 orang 48,7 11 orang 26,8 22 orang 53,6
2009 35 6 orang 17,1 16 orang 45,7 9 orang 25,7 15 orang 42,8
2010 38 8 orang 21,0 13orang 34,2 6 orang 15,7 14 orang 36,8
2011 35 9 orang 25,7 11orang 31,4 8 orang 22,8 16 orang 45,7
2012 30 11 orang 36,6 10 orang 33,3 14 orang 46,6 25 orang 83,3

Rata2 (%) 25,9 38,6 27,5 52,4

Sumber Data: Swalayan Ranggon Jaya Mart

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat absensi karyawan mengalami

fluktuasi setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2008 dengan persentase 53,6%.

Sedangkan pada tahun 2009 dan 2010 mengalami penurunan dengan persentase
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42,8% dan 36,8%. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan dengan

persentase 45,7%. Kemudian pada tahun 2012 kembali mengalami kenaikan

dan ini adalah yang paling tertinggi yaitu dengan persentase 83,3%.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat kedisiplinan kerja

karyawan pada Swalayan Ranggon Mart untuk lima tahun terakhir berfluktuasi

dan cendrung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya

tingkat penurunan disiplin kerja karyawan. Kondisi disiplin kerja yang tidak

menentu tersebut disebabkan oleh banyak hal, seperti peningkatan tujuan dan

kemampuan individu yang tidak diiringi dengan perubahan tujuan dan

kemampuan karyawan lainnya, perubahan kepemimpinan, penegakan sanksi

hukum, dan pengawasan dari perusahaan terhadap karywannya. Kondisi ini

tentu saja dapat merugikan perusahaan, salah satunya tidak dapat mencapai

target yang telah ditetapkan serta dapat menimbulkan konflik internal

perusahaan. Salah satu kerugian yang dapat terjadi pada perusahaan tersebut

adalah tidak tercapainya realisasi penjualan yang telah ditetapkan perusahaan.

Adapun tingkat pencapaian dari pada rencana penjualan perusahaan tersebut

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1: Rencana dan Realisasi Penjualan 2008-2012
Tahun Rencana penjualan (Rp) Realisasi penjualan (Rp)
2008 3.698.505.051 3.924.959.139
2009 5.529.950.967 5.841.109.040
2010 7.849.330.848 6.895.292.012
2011 8.295.350.414 8.496.499.120
2012 9.634.539.208 8.954 599.968

Sumber Data : Swalayan Ranggon Jaya Mart.
Pada tahun 2008, 2009 dan 2011 tercapi target penjualan sedangkan

pada tahun 2010 dan 2012 tidak mencapai target yang direncanakan
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perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya perubahan ekonomi yang terjadi.

Perubahan itu bisa saja karena adanya inflasi. Selain itu juga setiap tahunnya

bermunculan para pesaing baru. Tentu para pesaing ini akan menjadi

penyebab berkurangnya konsumen untuk berbelanja di Ranggon Jaya Mart

bangkiinang tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul: ANALISIS FAKTOR – FAKTOR

YANG MEMPENGARUHI KEDISIPLINAN KARYAWAN PADA

SWALAYAN RANGGON JAYA MART DI BANGKINANG.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan

permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang

mempengaruhi kedisiplinan karyawan pada Swalayan Ranggon Jaya Mart di

Bangkinang ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan kerja

karyawan pada Swalayan Ranggon Jaya Mart.

2. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan yang mempengaruhi

kedisiplinan kerja karyawan pada Swalayan Ranggon Jaya Mart.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang manajemen

Sumber Daya Manusia.

2. Menjadi bahan pertimbangan, pemikiran dan saran yang bermanfaat bagi

perusahaan.
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3. Dapat  menjadi  acuan  dan  bahan  pembelajaran  serta  referensi  bagi

penulis lainnya yang akan melakukan penelitian tentang disiplin kerja.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahulan yang terdiri dari hal-hal yang menjadi

alasan yang menjadi latar belakang munculnya judul  penelitian,

rumusan  masalah, tujuan, dan mamfaat penulisan serta sistematika

penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan penguraian dari pengertian, definisi

konsep dan teori-teori tentang kedisiplinan dan faktor-faktor yang

menyebabkan lemahnya kedisiplinan, beserta hipotesis dan

variabel-variabel penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan

yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data,

populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data,

metode analisis data dan definisi operasional variabel.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAAN

Merupakan gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah

singkat, visi dan misi perusahaan, dan struktur organisasi.
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BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis

faktor – faktor yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab yang membahas mengenai kesimpulan terhadap

analisis yang dapat diambil oleh penulis dan saran yang diberikan

penulis untuk perusahaan.


