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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari dalam suatu kemajuan ilmu,

pembangunan dan teknologi. Oleh karena itu dalam era sekarang ini dimana teknologi

dan peradaban sudah sangat maju, menuntut Sumber Daya Manusia yang kompeten

yang memiliki semangat dan kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan peran dan

fungsinya baik untuk individual maupun tujuan organisasional.

Pada dasarnya Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada

tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara

finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan

penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti

kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi

secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin

perlindungan tersebut. Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan

mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan

menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin

akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi).

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dibutuhkan kedisiplinan

pada diri seorang karyawan. Disiplin kerja dapat diartikan sebagai sikap menghargai,

patuh, taat terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat kerja yang
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dilakukan secara rela dengan penuh tanggung jawab dan siap untuk menerima sangsi

jika melanggar tugas dan wewenang. Disiplin adalah kondisi kendali diri karyawan

dan prilaku tertib yang menunjukkan tingkat kerja sama tim yang sesungguhnya

dalam suatu organisasi. Salah satu aspek hubungan internal kekaryawanan yang

penting namun sering kali sulit dilaksanakan adalah penerapan tindakan disipliner.

Disiplin menjadi alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan

karyawan agar bersedia merubah perilaku agar sejalan dengan tujuan perusahaan.

Disiplin bertujuan untuk menjamin ketaatan dalam mematuhi peraturan, menjamin

suatu kondisi agar karyawan dapat melaksanakan pekerjaanya secara benar dan

bertanggung jawab, memastikan agar sarana dan prasarana perusahaan dipergunakan

dan dipelihara dengan baik, merespon partisipasi karyawan, serta pada akhirnya akan

menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi sesuai dengan harapan perusahaan.

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang

terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini didorong gairah masyarakat pada

umumnya melalui disiplin akan tercerminkan kekuatan, karena biasanya seorang yang

berhasil dalam karyanya dan studinya biasanya adalah orang memiliki disiplin yang

tinggi. Seseorang yang sehat dan kuat biasanya mempunyai disiplin yang baik, dalam

arti ia mempunyai peraturan di dalam menjaga dirinya, teratur kerja dan lain

sebagainya.

Berdasarkan keterangan di atas disiplin sangat diperlukan oleh seseorang

dimanapun ia berada. Pengembangan perilaku disiplin terutama ditujukan untuk

mencapai dan memiliki pribadi yang unggul dan untuk mencapainya diperlukan

pribadi yang giat, gigih, tekun dan disiplin. Pelaksanaan disiplin kerja karyawan

berpengaruh terhadap pencapaian rencana kerja karyawan yang telah ditetapkan yang
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mana perencanaan itu merupakan suatu metode yang telah dirumuskan untuk

melakukan suatu kegiatan atau rencana itu adalah suatu kegiatan/tindakan pada masa

yang akan datang yang dibuat berdasarkan pengalaman masa lampau.

Berikut ini akan disajikan Tabel jumlah karyawan dan absensi Karyawan di

PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Sukajadi Pekanbaru Tahun

2009 sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 1.1. Jumalah Karyawan PT. Asuransi Jiwa Bersama

NO JABATAN Karyawan / Orang
1 Kepala Cabang 1
2 Sekretaris 1
3 CS ( Customer Service) 6
4 Agen/Marketing 74

Jumlah 82
Sumber : PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera1912 tahun 2014

Dari Tabel I.1 dapat kita lihat jumlah karyawan di PT. Asuransi Jiwa Bersama

Bumi Putera 1912 Cabang Sukajadi Pekanbaru, total keseluruhan 82 orang karyawan.

Tabel 1.2. Data Absensi Karyawan PT. Asuransi Jiwa Bersama

Tahun
Jumlah hari kerja /

tahun
Absen dengan Keterangan Absen Tampa Keterangan

Izin % Sakit % Alpa %
2009 290 9 3.10% 11 3.79% 16 5.52%
2010 290 11 3.79% 15 5.17% 18 6.21%
2011 290 15 5.17% 21 7.24% 22 7.59%
2012 290 16 5.52% 22 7.59% 22 7.59%
2013 290 21 7.24% 26 8.97% 28 9.66%

Sumber : PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 2014

Pada Tabel I.2 yang menjelaskan data tengang absensi dengan keterangan pada

2009 dengan jumlah karyawan 82 orang diperoleh tingkat absen dengan keterangan

seperti izin 9 orang atau 3.10%, dan keterangan sakit sebanyak 11 orang atau 3.79,

sedangkan absen tampa keterangan 16 orang atau 5.52%, pada tahun 2010 absen
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dengan keterangan mengalami kenaikan seperti izin menjadi 11 orang atau 3.79%,

dan keterangan sakit sebanyak 15 orang atau 5.17, sedangkan tampa keterangan juga

mengalami kenaikan menjadi 18 orang atau 6.21%, pada tahun 2011 absen dengan

keterangan naik lagi seperti izin menjadi 15 orang atau 5.17%, dan keterangan sakit

sebanyak 21 orang atau 7.24, sedangkan tampa keterangan 22 orang atau 7.59%,

tahun 2012 data absensi dengan keterangan seperti izin 16 orang atau 5.52%, dan

keterangan sakit sebanyak 22 orang atau 7.59 orang atau 7.59%, sedangkan tampa

keterangan tetap dengan 22 orang atau 7.59%, dan pada tahun 2013 absen dengan

keterangan seperti izin 21 orang atau 7.24%, dan keterangan sakit sebanyak 26 orang

atau 8.97 dan tampa keterangan 28 orang atau 9.66%, dengan demikian dapat

diketahui bahwa Karyawan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang

Sukajadi Pekanbaru sangat perlu untuk meningkatkan  disiplin.

Berdasarkan hasil observasi penulis diapangan terhadap Karyawan PT.

Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Sukajadi Pekanbaru ditemukan

beberapa fenomena yang berkaitan dengan kedisiplinan adalah masih ada karyawan

yang kurang dalam mematuhi aturan yang ada di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi

Putera 1912 Cabang Sukajadi Pekanbaru, seperti malas bekerja, sering bercerita-cerita

diwaktu jam kerja, Masih ada karyawan yang datang terlambat dan karyawan yang

meninggalkan kerja disaat jam kerja, Masih ada karyawan yang datang tidak tepat

waktu. Sedangkan karyawan yang telah lama mengabdi juga belum tentu bisa

mengikuti peraturan yang ada, ini karena kurang perhatian atau pengawasan dari

atasan sehingga tingkat kedisiplinan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912

Cabang Sukajadi Pekanbaru kurnag berjalan dengan baik, ini di duga karena

kurangnya kesadaran dan kesediaan Karyawan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi
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Putera 1912 Cabang Sukajadi Pekanbaru dalam mentaati semua peraturan perusahaan

dan norma-norma sosial yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dan juga gejala yang terjadi maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Disiplin Kerja Karyawan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi

Putera 1912 Cabang Sukajadi Pekanbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang dikemukakan yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi

Disiplin Kerja Karyawan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang

Sukajadi Pekanbaru.

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah: “Untuk

mengetahui apakah terdapat Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin

Kerja Karyawan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Sukajadi

Pekanbaru”.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Bagi penulis dapat memeperkaya ilmu pengetahuan, khususnya pada Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Karyawan.
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b. Bagi PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Sukajadi

Pekanbaru ini dapat menjadi bahan evaluasi berharga tentang pentingnya

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Karyawan, sehingga

karyawan akan bekerja secara optimal.

c. Bagi universitas ini juga dapat di gunakan oleh para peneliti lain untuk di

jadikan sebagai dasar penelitian lanjutan atau pengembangan di masa yang

akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum tentang isi penulisan skripsi ini, maka penulis

menyusunnya dalam enam bab, dan setiap babnya akan terdiri dari beberapa sub bab,

kemudian antara bab yang satu dengan yang lainnya akan saling berhubungan dan

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAH PUSTAKA

Yakni menguraikan tentang teori yang terkait dengan objek permasalahan

antara lain, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja.

BAB III   : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, populasi dan

sampel peneltian, variabel penelitian dan defenisi oprasional variabel, jenis

dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.
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BAB IV   : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini akan diuraikan sejarah singkat lokasi penelitian, sarana dan

prasarana PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Sukajadi

Pekanbaru.

BAB V    : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yakni merupakan bab pembahasan di mana penulis akan mengemukakan

tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja PT.

Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Sukajadi Pekanbaru.

BAB VI   : KESIMPULAN DAN SARAN

Yakni merupakan bab penutup dari bahasan skripsi ini, dimana penulis akan

mengemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran

yang dapat disumbangkan.


