
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang penelitian 

Faktor kedisiplinan memegang peranan yang amat penting dalam pelaksanaan 

kerja pegawai. Seorang pegawai yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi 

akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh atasan. Seorang pegawai 

yang disiplin tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain yang tidak 

ada kaitannya dengan pekerjaan. Demikian juga pegawai yang mempunyai 

kedisiplinan akan mentaati peraturan yang ada dalam lingkungan kerja dengan 

kesadaran yang tinggi tanpa ada rasa paksaan. Pada akhirnya pegawai yang 

mempunyai kedisiplinan kerja yang tinggi akan mempunyai kinerja yang baik karena 

waktu kerja dimanfaatkannya sebaik mungkin untuk melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. 

Kedisiplinan dalam suatu pekerjaan merupakan kehendak dan kesediaan 

karyawan untuk memenuhi dan mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku 

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, kedisiplinan kerja tidak terbentuk 

dengan sendirinya tanpa di sertai upaya yang di lakukan organisasi/pemimpin serta 

peranan teladan seorang pimpinan, ketegasan, dan kesejahteraan. 

Dapur Kota malang adalah perusahaan yang bergerak di sektor kuliner yang 

menyajikan aneka makanan dan minuman, karena letaknya yang sangat strategis 

restoran ini sangat ramai di kunjungi oleh konsumen,  buka 24 jam setiap harinya dan 
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para pegawai di bagi menjadi 3 shif di samping mengandalkan letak dan menu 

makanan juga mengandalkan kedisiplinan kerja agar kinerja perusahaan ikut 

meningkat. Untuk kelancaran pencapaian tujuan yang di tetapkan, perusahaan harus 

memiliki karyawan yang berkompetensi atau bahkan meningkatkan kinerja 

karyawannya. Hal ini karena sumber daya manusia merupakan motor penggerak 

aktifitas perusahaan. Tanpa sumber daya yang berkualitas maka dapat dipastikan 

bahwa perusahaan akan mengalami berbagai hambatan dan kesulitan dalam mencapai 

tujuannya. 

Peningkatan kedisiplinan pegawai secara perorangan akan mendorong kinerja 

sumber daya manusia secara keseluruhan. Dengan demikian penilaian kedisiplinan 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka memberikan feed back 

yang tepat terhadap perubahan perilaku kearah peningkatan produktivitas kinerja 

yang di harapkan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari perusahaan. 

Bagi pegawai peraturan tanpa di barengi pemberian hukuman yang tegas dan 

jelas tidak akan memberikan suatu motivasi. Disiplin kerja dilakukan dengan 

pemberian hukuman (punishment) pada pegawai, misalnya penurunan gaji mereka 

yang tidak masuk kerja tanpa ada alasan yang jelas/dengan kata lain membolos. 

Sebaliknya untuk karyawan yang berprestasi diberikan bonus (reward), Salah satunya 

dalam bentuk kenaikan gaji. Adapun peraturan untuk meningkatkan kedisiplinan 

diantaranya yaitu dengan diberlakukannya denda atau sanksi untuk setiap 

keterlambatan secara bertahap. Besarnya denda dari setiap keterlambatan yang 

dilakukan para karyawan secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.1 



Tabel 1.1 

 

Denda keterlambatan pegawai Dapur Kota  

Malang 

 

Keterlambatan Denda 

5 – 15 menit  Rp 3000 

16 – 30 menit Rp 6000 

31 – 45 menit Rp 9000 + potongan reward 1x 

46 – 60 menit  Rp 12.000 + potongan reward dan 

seterusnya (kelipatannya) 

Sumber: Dapur Kota Malang, Tahun 2012 

Apabila terdapat karyawan yang tidak hadir tanpa ada keterangan yang jelas 

maka pihak menajemen memberikan denda untuk setiap hari kerja normal dan hari 

Minggu/ Sabtu. Jumlah masing-masing denda secara lengkap dapat disajikan pada 

tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Denda ketidakhadiran pegawai Dapur Kota Malang 

Alpa (tanpa keterangan) Denda 

tidak masuk tanpa keterangan pada hari 

biasa/ normal  

Rp 40.000/hari  

potongan reward 2x + potongan libur 2 

hari. 

Alpa pada hari sabtu, minggu/tanggal 

merah denda  

Rp 50.000/hari  

potongan reward 2x + potongan libur 2 

hari. 

 

Sumber: Dapur Kota Malang, Tahun 2012 

Keterangan:  

Besarnya Reward yang diberikan relatif tergantung dari pendapatan yang 

diperoleh perusahaan setiap bulannya semakin tinggi pendapatan yang diperoleh  

maka semakin tinggi reward yang di dapat. 



Apabila dilihat dari fenomena mengenai kedisiplinan kerja diantaranya dapat 

di lihat dari tingginya pegawai untuk hadir secara tepat. Hal ini di pengaruhi oleh 

penerapan denda/sanksi yang harus di bayar oleh karyawan jika datang terlambat, 

dimana kondisi absensi kerja karyawan rendah. Untuk membuktikan kondisi tersebut 

maka secara lengkap tingkat absensi kerja karyawan dapat disajikan pada tabel 1.3 

Tabel 1.3 

 

Tingkat absensi karyawan Dapur Kota Malang  

Tahun 2012 

 

Bulan Jumlah karyawan 

yang absen 

Peningkatan/penurunan % 

Januari 0 0 - 

Februari 0 0 - 

Maret 1 0 - 

April 1 0 - 

Mei 2 1 - 

Sumber: Dapur Kota Malang, Tahun 2012 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa bahwa selama ini para karyawan dapat bekerja 

sesuai dengan ketentuan yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat absensi kerja 

yang dilakukan para karyawan. Apabila dikaitkan dengan pencapaian kinerja para 

karyawan maka dapat ditunjukkan dengan jumlah pembeli/ pengunjung yang 

mengalami kenaikan. Selama tahun 2012 dapat diketahui adanya kecenderungan 

mengalami peningkatan atas pencapaian jumlah pembeli/ pengunjung yang 

mengindikasikan adanya peningkatan atas pencapaian kinerja para karyawan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai pengaruh faktor kedisiplinan terhadap kinerja pegawai. Untuk  



ruang lingkup penelitian, peneliti melakukan penelitian pada seluruh pegawai Dapur 

Kota coffe and resto yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta malang. sehingga dapat 

diketahui bahwa kinerja dapat dipengaruhi oleh kedisiplinan. Kedisiplinan memiliki 

arti yang sangat penting bagi para pegawai agar dapat meningkatkan kinerja mereka. 

Oleh karena itu penulis tertarik membuat judul “Pengaruh Faktor Kedisiplinan 

Terhadap Kinerja Pegawai Dapur Kota Malang” 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah faktor kedisiplinan dan kinerja pegawai pada Dapur Kota 

Malang? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara faktor kedisiplinan terhadap kinerja pegawai 

pada Dapur Kota Malang? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan agar pokok permasalahan 

yang diteliti tidak melebar dari fokus dan tujuan penelitian maka obyek penelitian 

adalah semua pegawai perusahaan. Dan teori yang digunakan yaitu faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan menurut Hasibuan (1997:213) diantaranya tujuan dan 

kemampuan, teladan pimpinan, keadilan, sanksi hukuman dan ketegasan. Untuk 

standar dalam penilaian kinerjamenggunakan teori yang dikemukakan oleh (John 

Bernadin, 1993;75) yaitu mencakup : 

1) Kuantitatif/jumlah yang harus diselesaikan 



2) Kualitatif/mutu yang dihasilkan 

3) Ketepatan waktu pelaksanaan tugas/sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan penelitian 

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan faktor kedisiplinan dan kinerja pegawai. 

2. Untuk menganalisis pengaruh signifikan faktor kedisiplinan terhadap kinerja 

pegawai. 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian antara lain : 

a. Bagi perusahaan 

Dapat digunakan sebagai pedoman untuk memperbaiki faktor kedisiplinan 

sehingga dapat memaksimalkan kinerja pegawai. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi 

sebagai dasar pertimbangan untuk dijadikan evaluasi. 

 

 


