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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam suatu organisasi,

karena manusia merupakan penentu dan penggerak bagi tercapainya tujuan

organisasi. Organisasi merupakan satu kesatuan yang kompleks yang berusaha

mengalokasikan sumber daya manusia secara penuh demi tercapai tujuan. Apabila

suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka mempunyai

arti telah terjadi adanya peningkatan kinerja dari pegawai.

Organisasi merupakan suatu wadah dimana terdapat sekumpulan orang-

orang yang saling bekerja sama,bertukar pikiran dan pendapat dengan didasarkan

pada suatu tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan mereka,dalam

organisasi setiap orang mempunyai peran dan fungsinya masing-masing yang

disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam kehidupan berorganisasi manusia

sering kali dihadapkan dengan munculnya berbagai masalah, dan masalah yang

paling sering di hadapi oleh organisasi atau lembaga adalah masalah sumber daya

manusia. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia merupakan faktor yang

sangat penting dan dinamis yang mampu menentukan berhasil atau tidaknya suatu

organisasi. Organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang handal akan

dapat mencapai tujuan.Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, karyawan tidak

terlepas dari aturan-aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh organisasi

dimana karyawan tersebut mengembangkan keahliannya. Aturan-aturan yang
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telah dibuat merupakan sistem kerja yang selalu ada dalam setiap organisasi, baik

organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta. Aturan yang ada dalam

sebuah organisasi biasanya tercermin dalam suatu tindakan disiplin.

Disiplin merupakan tindakan suatu proses atau hasil pengarahan,

pengendalian, keinginan, dorongan atau kepentingan demi suatu cita-cita atau

untuk mencapai tindakan yang lebih efektif yang dapat diandalkan. Diharapkan

para pegawai mematuhi peraturan yang telah di buat organisasi karena mereka

memahami dan mendukungnya bukan karena terhadap hukuman yang diberikan.

Disiplin kerja merupakan salah satu aspek kerja, yang keberadaanya harus

diperhatikan oleh setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta.

Hal ini disebabkan karena disiplin kerja merupakan salah satu aspek yang dapat

mempengaruhi besar kecilnya ferformance kerja yang dimiliki oleh seorang

pegawai. Kedisiplinan membawa manfaat yang besar bagi pegawai itu sendiri

maupun organisasi. Bagi pegawai kedisiplinan sangat bermanfaat dalam usaha

mengembangkan kemampuan dirinya baik yang bersikap umum maupun

keterampilan yang bersifat teknisi. Di lain pihak, bagi organisasi, program ini

dapat meningkatkan prestasi kerja pegawai organisasi tersebut.

Kedisiplinan yang telah dijalankan diharapkan akan mampu memberikan

sikap mental karyawan ke arah tindakan-tindakan yang positif dan merupakan

landasan pokok dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai dalam organisasi.

Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya disiplin. Para pegawai
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akan mematuhi segala peraturan yang berlaku, bila ia merasa mendapat jaminan

balas jasa yang setimpal.

Keteladanan pimpinan sangat penting sekali, karena dalam lingkungan

perusahaan, semua karyawan akan selalu memperhatikan bagaimana pimpinan

dapat menegakkan disiplin dirinya dan bagaimana dapat mengendalikan aturan

disiplin yang sudah diterapkan. Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana

dalam perusahaan, bila mana tidak ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat

dijadikan acuan atau pedoman bersama. Bila ada seorang pegawai melanggar

disiplin, maka perlu pimpinan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan

tingkat pelanggaran yang dibuat, adanya kedisiplinan yang tegas dan jelas maka

akan menimbulkan kinerja dan semangat kerja yang tinggi. Dengan semangat

kerja yang tinggi akan menciptakan niat dan tekad bekerja tampa memandang

imbalan yang akan diterima. Dengan demikian berarti karyawan tersebut telah

memiliki rasa kesadaran yang tinggi untuk bekerja dengan baik.

Pekerja yang memiliki semangat kerja yang tinggi akan menigkatkan

nuansa kehidupan perusahaan, Tentunya Loyalitas dan semangat kerja dapat

dilihat dari mereka perasaan senang dalam menjalankan pekerjaannya. Mereka

akan memberikan lebih banyak perhatian, imajinasi dan keterampilan dalam

pekerjaannya. Dengan demikian diperlukan suatu motivator bagi pegawai yaitu

berupa pemenuhan fisik dan non fisik. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut

maka pegawai akan bersedia bekerja dan melaksanakan tugasnya secara baik.

Untuk memperoleh kinerja karyawan yang baik maka perusahaan seharusnya
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memperhatikan Faktor-faktor yang bisa mengakibatkan naik atau turunnya kinerja

karyawan. Salah satu Faktor yang mempengaruhinya adalah disiplin.

Kedesiplinan kerja memerlukan perhatian pimpinan organisasi, ia harus

mengetahui pendidikan, watak, tingkah laku, penampilan, kebutuhan, cita-cita

atau kepentingan, kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk oleh keadaan aslinya,

kebosanan, kelelahan kerja, keadaan lingkungan dan pengalaman kerja pegawai.

Adapun pengakuan peraturan dalam rangka disiplin kerja karyawan, salah satunya

adalah tentang jam masuk kerja dan pulang, tentang ketidak hadiran (absensi) dan

lain sebagainya, yang ketentuannya adalah biasanya pegawai yang melanggar

disiplin kerja, pertama sekali akan diberikan sanksi teguran lisan, apabila tidak

ada perubahan sikap dan tingkah laku pegawai tersebut, maka yang bersangkutan

diberikan teguran tertulis yang maksimal sebanyak 3 kali, dan apabila sampai tiga

kali surat teguran tidak diindahkan oleh pegawai tersebut maka sanksi tegas dari

pimpinan berupa penundaan gaji, penurunan gaji dan pemecatan dengan tidak

hormat.

PTP Nusantara V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung

Hulu Kabupaten Kampar merupakan perusahan yang bergerak dibidang CPO

(minyak setengah jadi), sehingga untuk mewujudkan tujuan perusahaan tersebut

tentunya masalah disiplin kerja bagi karyawan sangat penting untuk ditegakkan

bagi karyawan PTP Nusantara V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan

Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Untuk mengetahui seberapa besar peranan

perusahaan dalam mengupayakan peningkatan pengembangan karyawan nya,

maka penulis akan memapankan seberapa besarkah peran karyawan yang
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dijalankan dalam kegiatan tersebut yang tersusun dalam rekapitulitas absensi staff

pada tahun 2009 sampai 2013.

Tabel 1.1: Tingkat Kehadiran Karyawan Pada PTP Nusantara V Kebun
tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
Kampar Tahun 2009 sampai dengan 2013

No Tahun
Jumlah

Karyawan
(orang)

Jumlah Hari
Kerja(selama

setahun)

Tidak
Hadir

(Alpa/hari)

Persentase
Tidak
Hadir

1 2009 28 216 12 5,04 %
2 2010 30 216 13 4,98 %
3 2011 33 226 17 4,38 %
4 2012 40 235 18 5,22 %
5 2013 40 240 19 5,05 %

Sumber: PTP Nusantara V kebun Tandun Desa Talang Danto.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat kehadiran pada PTP

Nusantara V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu

Kabupaten Kampar berfluktuasi. Pada tahun 2009 dengan jumlah hari kerja satu

tahun sebanyak 216 hari kerja, dengan jumlah karyawan 28 orang,tingkat ketidak

hadiran sebanyak 12 hari atau 5,04%. Sedangkan pada tahun 2010 dengan jumlah

hari kerja satu bulan sebanyak 216 hari kerja dengan jumlah karyawan 30 orang,

tingkat ketidak hadiran 13 hari kerja atau 4,98%. Sedangkan pada tahun 2011

dengan jumlah hari kerja satu bulan sebanyak 226 hari kerja dengan jumlah

karyawan 33 orang, tingkat ketidak hadiran 17 hari kerja atau 4,38%. Sedangkan

pada tahun 2012 dengan jumlah hari kerja satu bulan sebanyak 235, dengan

jumlah karyawan 40 orang, tingkat ketidak hadiran 18 hari kerja atau 5,22%.

Sedangkan pada tahun 2013 dengan jumlah hari kerja satu bulan 240 hari kerja,

dengan jumlah pegawai 40 orang, tingkat ketidak hadiran 19 hari kerja atau

5,05%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kehadiran karyawan pada PTP
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Nusantara V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu

Kabupaten Kampar berfluktuasi, yang mengakibatkan menurunya kinerja

karyawan pada perusahaan. Untuk itu perusahaan harus menanggulangi dengan

cara memberikan motivasi-motivasi kepada karyawan.

Upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pencapain standar

perusahaan maka pimpinan pada setiap bagian di PTP Nusantara V Kebun Tandun

Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabaupaten Kampar. harus selalu

berusaha dan mampu menggunakan kewenangannya untuk mengubah sikap dan

prilaku karyawan agar mau berusaha untuk lebih giat dalam mencapaihasil yang

optimal. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terlebih dahulu

dijelaskan bahwa meningkatnya atau turunnya kedesiplinan karyawan akan

mempengaruhi pula kinerja karyawan. Oleh sebab itu untuk mengetahui

bagaimana pngaruh kedisiplinan terhadap kinerja karyawan pada PTP Nusantara

V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten

Kampar. maka penulis meneliti masalah tersebut dengan judul penelitian:

Pengaruh Disiplin kerja Terhadap Kinerja Karyawan(Bagian Pengolahan)

pada PTP Nusantara V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan

Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan

masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana disiplin kerja karyawan (bagian pengolahan) pada PTP

Nusantara V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu

Kabupaten Kampar.
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2. Bagaimana kinerja karyawan (bagian pengolahan) pada PTP Nusantara V

Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten

Kampar.

3. Bagaimana pengaruh disiplin kinerja terhadap kinerja karyawan (bagian

pengolahan) pada PTP Nusantara V Kebun Tandun Desa Talang Danto

Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana disiplin kerja pada PTP Nusantara V Kebun

Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja karyawan pada PTP Nusantara V

Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten

Kampar.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja

karyawan pada PTP Nusantara V Kebun Tandun Desa Talang Danto

Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Berguna untuk menambah pengetahuan dan penerapan serta

pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama

diperkuliahan.

2. Bagi perusahaan

Bahan evaluasi perusahaan untuk kinerja karyawannya. Dan dapat menjadi

bahan evaluasi bagi manajemen untuk menentukan kebijakan perusahaan

yang berhubungan dengan disiplin kerja dan kinerja karyawan.
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3. Bagi Universitas

Sebagai informasi dan referensi bagi pihak lain yang akan meneliti

masalah yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar dari penyusunan proposal ini, maka

penulis membaginya dalam 6 (enam) bab seperti ini:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan

masalah, Tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian dan arti

pentingnya disiplin, dan kinerja dan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisikan tentang objek penelitian, jenis dan sumber

data serta serta populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan

analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum perusahaan yang berisi

tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan aktifitas

perusahaan.
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BAB V : Hasil Penelitian

Pada bab ini penulisan akan mengemukakan tentang pembahasan dari

Penelitian ini.

BAB VI : Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup yang akan memuat tentang

kesimpulan dan saran dari peneliti.


