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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sejalan dengan berkembangnya zaman, perusahaan jasa merupakan 

salah satu dari berbagai macam bidang usaha yang berkembang sangat pesat, 

seperti jasa penginapan atau hotel. Berkembangnya perusahaan tersebut tidak 

lepas dari kinerja para karyawan yang bekerja secara professional, selain itu 

manajemen sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam mengelola, 

mengatur maupun memanfaatkan karyawan sehingga keberadaannya dapat 

berfungsi secara produktif.Faktor yang terpenting dalam pencapaian tujuan 

agar tetap berkembangnya perusahaan tersebut adalah kedisiplinan kerja 

karyawan.  

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau Actual 

performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kwantitatif yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara, 2007 : 67) 

Peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kedisiplinan 

karyawan  diharapkan sekali oleh perusahaan dalam rangka merealisasikan 

tujuan perusahaan,baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. 

Menurut Handoko (2000:209) pendidikan yang tinggi tidak menjamin 

seorang karyawan mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi, tingkat 
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kedisiplinan yang ada pada di setiap karyawan dipengaruhi oleh dalam diri 

dan sikap mental yang berbeda-beda setiap individu. 

Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk 

mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. 

Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan, 

sedanngkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan 

memperlambat pencapaian tujuan perusahaan. Menurut singodimedjo 

(2002:86). Sedangkan menurut Malayu S.P. Hasibuan (2002:193) 

kedisiplinan adalah fungsi MSDM yang terpenting dan menjadi tolok ukur 

untuk mengukur /mengetahui apakah fungsi-fungsi MSDM lainnya secara 

keseluruhan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.  

Penilitian ini dilakukan di Hotel Pelangi 1 Malang yang bekerja pada 

bagian senior crew. Senior crew merupakan bagian sangat penting dalam jasa 

perhotelan. Senior crew terdiri dari: Roomboy, Linen/Laundry, Reception, 

Operator, Reservation, Banqutte, Waiter/Waitersess, Cook Helper, Store 

Keeper, Purchasing, Chasier, dan Security. Senior crew merupakan kelompok 

karyawan yang berperan secara langsung dalam melayani para 

konsumen/pelanggan hotel. Kesuksesan perusahaan jasa perhotelan terletak 

pada karyawan bagian senior crew, dari kinerja senior crew itulah dapat 

tercermin bagaimana kepuasan yang diperoleh oleh konsumen/pelanggan 

Hotel Pelangi 1 Malang.  

Hotel Pelangi mempunyai karyawan yang kurang disiplin  dalam 

melaksanakan tugasnya masing – masing.  Semua karyawan sudah mengikuti 
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sesuai dengan peraturan yang ada, setiap karyawan sebelum melaksanakan 

tugas harus mengisi absensi terlebih dahulu, seharusnya karyawan  selalu 

hadir tepat waktu. pada pukul 07.30 tetapi  sering terjadi keterlambatan dari 

jam yang sudah ditetapkan, banyak karyawan yang datang pukul 08.00. 

Disamping itu terlihat karyawan dalam jam kerja mereka mengobrol antar 

teman yang lain. itu yang menjadikan kinerja karyawan pada perusahaan 

kurang baik. Perusahaan sudah memaksimalkan ketetapan waktu jam masuk 

kerja sehingga kinerja karyawan semakin baik.   

Dari beberapa peringatan yang telah ditetapkan di hotel pelangi 1 

malang ini terdapat dua masalah yaitu: pertama tingkat kehadiran, berusaha 

untuk mengabsen, dengan adanya alasan yang tidak jelas untuk tidak masuk 

kerja dan keharusan alasan apabila tidak masuk kerja. Kedua, ketaatan 

peraturan perusahaan meliputi sikap karyawan terhadap peraturan 

perusahaan, kejelasan peraturan perusahaan dan menaati segala peraturan. 

Dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sebagai berikut: 

 Setiap karyawan diwajibkan berada di hotel selambat-lambatnya jam 

07:30 WIB 

 Setiap keluar masuknya karyawan wajib mengisi persensi yang telah 

disediakan. 

Adakalanya hukuman diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan 

dan mendidik karyawan supaya menaati semua peraturan perusahaan. 

Pemberian hukuman harus adil dan tegas terhadap semua karyawan. Dengan 

keadilan dan ketegasan,sasaran pemberian hukuman akan tercapai. Peraturan 
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harus disamakan dengan pemberian hukuman yang tegas bagi semua 

karyawan yang sudah melanggar peraturan. 

Kinerja karyawan berkaitan sekali dengan kedisiplinan,karena tanpa 

ada disiplin yang timbul dari dirinya sendiri maka tingkat kinerja karyawan 

pun rendah. Apabila dalam perbaikan kedisiplinan di Hotel Pelangi bisa di 

atasi, maka kinerja di Hotel Pelangi meningkat serta memberikan kontribusi 

yang layak, yang semua pada akhirnya bermuara pada peningkatan kinerja 

yang bermutu secara menyeluruh.   

Adapun fenomena yang terjadi di Hotel Pelangi mengenai masalah 

disiplin kerja yaitu meningkatnya jumlah karyawan yang tidak masuk kerja 

dengan alasan yang tidak jelas (tidak memberi keterangan atau surat izin). 

Untuk membuktikan keadaan tersebut maka pada tabel di bawah akan 

dijelaskan tingkat absensi karyawan yang secara lengkap sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Tabel Ketidak Hadiran Karyawan Tahun 2011-2012 

Bulan Tahun 

 2011 2012 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember  

1 Orang  

2 Orang 

1 Orang 

3 Orang 

1 Orang 

2 Orang 

- 

1 Orang 

1 Orang 

1 Orang 

2 Orang 

1 Orang 

3 Orang 

2 Orang 

2 Orang 

4 Orang  

2 Orang 

4 Orang 

1 Orang  

2 Orang  

1 Orang 

3 Orang  

2 Orang  

4 Orang 

Jumlah 20 Orang  30 Orang 

                   Sumber Data: Hotel Pelangi 1 Malang 
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Tabel diatas menjelaskan tingkat ketidak hadiran karyawan pada 

tahun 2011 dan 2012. Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 

pada tahun 2011 sampai 2012 terjadi kenaikan jumlah karyawan yang tidak 

hadir dengan alasan yang tidak jelas (tidak memberi keterangan atau surat 

ijin). Selain itu fenomena yang terkait dengan kinerja karyawan di Hotel 

Pelangi 1 Malang adalah terdapat beberapa karyawan yang masih melanggar 

peraturan perusahaan, yaitu terlambat masuk kerja. Untuk membuktikan 

keadaan tersebut maka pada tabel di bawah akan dijelaskan tingkat 

keterlambatan karyawan sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Tabel Keterlambatan Karyawan Tahun 2011-2012 

Bulan Tahun 

 2011 2012 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember  

2 Orang  

1 Orang 

2 Orang 

3 Orang 

2 Orang 

3 Orang 

3 Orang 

1 Orang 

1 Orang 

3 Orang 

2 Orang 

2 Orang 

5 Orang 

2 Orang 

2 Orang 

3 Orang  

2 Orang 

4 Orang 

5 Orang  

2 Orang  

2 Orang 

3 Orang  

3 Orang  

4 Orang 

Jumlah 25 Orang  39 Orang 

                   Sumber Data: Hotel Pelangi 1 Malang 

Tabel diatas menjelaskan tingkat keterlambatan karyawan pada tahun 

2011 dan 2012. Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa pada 

tahun 2011 sampai 2012 terjadi kenaikan jumlah keterlambatan karyawan, 

Karena sering terjadinya keterlambatan maka kualitas karyawan dalam 
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melakukan pekerjaannya menurun, ketika  karyawan terlambat maka 

karyawan akan tergesa – gesa dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga 

karyawan kurang maksimal dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Karyawan diharuskan mengikuti peraturan sehingga dapat 

memudahkan pimpinan jika para karyawan tidak mengikuti peraturan yang 

sudah ditetapkan. Maka  dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan alat 

yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar 

mereka bersedia untuk mengubah suatu prilaku serta sebagai suatu upaya 

meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku, oleh karena itu judul 

penelitian ini adalah  “PENGARUH KEDISIPLINAN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA HOTEL PELANGI 1 

MALANG”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di 

ajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kedisiplinan karyawan yang ada di  “Hotel  

            PELANGI 1 Malang” ? 

2. Bagaimana kinerja karyawan pada ” Hotel PELANGI 1  

           Malang” ? 

3. Apakah kedisiplinan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja  

           karyawan pada “Hotel PELANGI 1 Malang”?  
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C.Batasan Masalah 

Untuk membatasi agar tidak terlalu luas maka dalam penelitian ini 

penulis hanya terfokus membahas kedisiplinan karyawan Hotel Pelangi 1 

Malang yang bekerja pada bagian senior crew yang dilakukan pada bulan  

Maret - November, terkait dengan teori dari  Simamora (2001) dimana 

kedisiplinan kerja karyawan yaitu terdiri dari kehadiran, ketaatan peraturan 

dan tanggung jawab. Sedangkan menurut Dharma (2003) mengatakan 

hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan kualitas dan 

ketepatan waktu. 

D. Tujuan Penelitian  

 Memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik maksud atau 

tujuan yang hendak di capai dari penelitian yang dilakukan, maksud - 

maksud yang terkandung di dalam kegiatan tersebut baik maksud utama 

maupun tambahan harus di kemukakan dengan jelas. 

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan tingkat kedisiplinan kerja karyawan di “Hotel 

PELANGI 1 Malang” 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat kinerja karyawan di “Hotel PELANGI 1 

Malang ” 

3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kedisiplinan kerja terhadap kinerja karyawan di “Hotel PELANGI 1 

Malang ” 
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E. Manfaat penelitian  

a. Bagi perusahaan 

Diharapkan dapat membantu perusahaan untuk digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dan menentukan langkah-langkah selanjutnya 

dalam meningkatkan kedisiplinan dan kinerja para karyawan. 

b. Bagi peneliti lain 

Sebagai pembelajaran atau refrensi bagi peneliti yang akan 

meneliti lebih dalam tentang kedisiplinan dan kinerja karyawan. 

 

 

 

 


