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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi perusahaan adalah 

suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Organisasi perusahaan dapat 

berjalan sesuai dengan harapan apabila didalamnya terdapat manusia-

manusia dengan satu tujuan yang sama. Mengingat betapa pentingnya 

sumberdaya manusia, Wilson bangun (2012:4) mengemukakan salah satu 

sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam pencapaian 

tujuan adalah sumber daya manusia. Oleh karena pentingnya peran 

manusia dalam suatu organisasi, maka perusahaan harus memiliki 

sumberdaya yang berkualitas. Yaitu sumberdaya yang bertanggung jawab 

terhadap tanggung jawab kerja dan kemajuan dari perusahaan itu sendiri. 

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam sumberdaya 

manusia adalah faktor kedisiplinan. Menurut Hasibuan (2013:23), 

kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik 

sulit terwujud tujuan yang malksimal. 

Disiplin kerja dapat dilihat sebagai suatu yang besar manfaatnya, 

baik bagi kepentingnan organisasi maupun bagi karyawan. Bagi organisasi 

adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib, dan 

kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga diperoleh hasil yang optimal. 
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Adapun bagi karyawan dapat meningkatkan komitmen terhadap peraturan 

dan tanggung jawab yang sudah diberikan. Dengan demikain, karyawan 

dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran serta dapat 

mengembangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin demi tujuan 

organisasi yaitu hasil kerja secara kulitas yang baik dan kuantitas yang 

baik pula. 

Disiplin kerja karyawan yang baik juga memberikan dampak 

positif bagi perusahaan salah satunya yaitu bisa mempercepat tujuan 

perusahaan dengan cara memberikan kinerja yang baik untuk perusahaan. 

Yang kinerja sendiri menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara 

(2008:9)kinerja karyawan (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab  yang diberikan kepadanya. 

Mangkuprawira (2007 : 122) mengemukakan bahwa kedisiplinan 

merupakan sifat seorang karyawan yang secara sadar mematuhi aturan dan 

peraturan organisasi tertentu. Kedisiplinan sangat mempengaruhi kinerja 

karyawan dan perusahaan, karena kedisiplinan sebagai bentuk latihan bagi 

karyawan dalam melaksanakan aturan-aturan perusahaan. Semakin disiplin 

semakin tinggi produktivitas kerja karyawan dan kinerja perusahaan. 

Kinerja karyawan merupakan salah satu hal terpenting didalam 

suatu perusahaan, dengan kinerja karyawan yang baik, tujuan perusahaan 

akan tercapai, target perusahaan akan terealisasi. Dan sebaliknya apabila 

kinerja karyawan tidak baik, hal ini akan mempengaruhi produksi suatu 
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perusahaan. Dan pencapaian kinerja yang baik tidak luput dari kedisiplinan 

dari karyawan itu sendiri. 

Dengan demikian demi pencapain suatu kinerja yang baik 

kedisiplinan merupakan hal yang mutlak harus ditanamkan pada setiap 

karyawan diperusahaan. Hal yang paling dasar dalam kedisiplinan 

karyawan adalah ketidak hadiran tanpa alasan yang jelas dan manajemen 

waktu, dalam hal ini yaitu jam kerja.  

Apabila waktu tersebut sering di langgar, dapat dikatakan bahwa 

para karyawan menjadi tidak disiplin sehingga mengakibatkan penurunan 

produktivitas dan kualitas kerja kayawan. Hal ini tentu saja berdampak 

pemborosan waktu sehingga biaya yang dikeluarkanpun  menjadi berlipat-

lipat dari biaya yang telah dianggarkan. 

Sama halnya dengan Konveksi CV. Firda Elite Colection yang 

bertempat di jalan kendalsari barat gang 1 nomor 11 malang yang 

merupakan salah satu dari lima konveksi yang bermitra dengan perusahaan 

ternama diIndonesia yang bernama Larusso. Perusahaan baju  yang 

produknya sudah tersebar diseluruh indonesia, dimana produknya 

dipasarkan di seluruh ramayana dan matahari seluruh indonesia. 

Perusahaan Konveksi menginginkan sumber daya manusia yang 

memiliki kualitas maupun kuantitas yang baik. karena badan Usaha Home 

industri ini mempunyai target produksi dalam skala besar disetiap 

minggunya yang mana target tersebut sudah ditentukan oleh pihak mitra 

kerja dan harus memproduksi baju sesuai permintaan dari pusat Larusso 
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yang bertempat di Surabaya. Oleh sebab itu perusahaan berupaya terus 

untuk meningkatkan efektifitas kerja para karyawannya melalui  

pembinaan sumber daya manusia yang terarah dan berkesinambungan 

sehingga para karyawan tersebut memiliki kemampuan menangani 

berbagai permasalahan baru yang muncul dalam dunia kerja. 

Akan tetapi pada kenyataannya efektifitas kerja mengalami 

penurunan yang mengakibatkan kinerja karyawan tidak stabil dalam upaya 

meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga berpengaruh pada 

pencapaian tujuan perusahaan. Bagaimanapun tidak dapat dipungkiri 

bahwa karyawan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam 

perusahaan. Hal ini dapat berdampak negatif bagi perusahaan Home 

industri ini, Seperti yang terlihat pada tabel 1.1 mengenai jumlah karyawan 

Konveksi CV. Firda Elite Colection Malang tahun 2014 

TABEL 1.1 

JUMLAH KARYAWAN  KONVEKSI CV. FIRDA ELITE 

COLEKTION MALANG TAHUN 2014 

No Keterangan Jumlah 

1 Potong kain 4 

2 Jahit badan 

- Jahit bagian bawah 

- Membuat dan jahit kerah 

- Membuat dan jahit marset 

22 

2 

4 

4 

3 Obras 2 

4 Make up 4 

5 Lobang kancing 3 

6 Pasang kancing 3 

7 Quality control 7 

8 Bersih benang 8 

9 Gosok 4 

10 Packing 4 

 Jumlah  60 
Sumber : data dari kompuertisasi SDM Konveksi Firda Elite Colection Malang tahun2014 
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Terlihat pada Tabel 1.1 menunjukan jumlah kryawan Konveksi 

CV. Firda Elite Colection Malang secara keseluruhan berjumlah 60 orang. 

Dengan jumlah karyawan yang sedemikan dan target ptoduksi yang 

ditetapkan mitra kerja setiap bulannya berskala besar, maka perusahaan 

harus benar-benar mengatur dan memaksimalkan kinerja karyawan yang 

berjumlah 60 orang.   

Berdasarkan data jumlah karyawan diatas maka perusahaan 

dituntut untuk terus menjaga kinerja karyawan agar tercapai tujuan 

perusahaan. Meningkatkan kinerja karyawan merupakan hal yang penting 

dalam menjalankan bisnis di Konveksi CV. Firda Elite Colection Malang. 

Disiplin kerja yang rendah yang lain dapat dilihat dari fenomena 

yang muncul di Konveksi CV. Firda Elite Colection Malang adalah 

kurangnya pemahaman karyawan atas peraturan yang ada sehingga 

menimbulkan persepsi yang berbeda yang menimbulkan kurangnya 

kesadaran karyawan untuk menaati peraturan yang berlaku di perusahaan, 

kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan. Seperti sikap 

karyawan yang meninggalkan konveksi (pulang) sebelum waktunya, yang 

dikarenakan sistem manajemen perusahaan tidak stabil sehingga karyawan 

kurang disiplin dalam bekerja. 

Tanggung jawab berarti memikul semua kewajiban dan beban 

pekerjaan sesuai dengan batas-batas yang ada di job diskripsi. Setiap 

karyawan wajib bekerja sesuai tanggung jawab, dan tidak melewati batas-

batas tanggung jawab yang ada. Sebab, bila karyawan bekerja melampaui 
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tanggung jawab, maka karyawan tersebut pasti akan melanggar internal 

control dan etika bisnis perusahaan. Jadi, setiap karyawan harus patuh dan 

bekerja sesuai dengan apa yang diberikan oleh perusahaan, sebatas tugas 

dan tanggung jawab yang diperbolehkan oleh perusahaan. 

Tanpa tanggung jawab karyawan tidak akan mampu berkontribusi 

secara maksimal kepada pekerjaan karyawan itu sendiri. Kurangnya 

tanggung jawab karyawan di CV. Firda Elite Collection malang seperti  

karyawan kurang bertangung jawab atas tugas yang sudah dilimpahkan 

kepadanya, yaitu perusahaan telah melimpahkan pekerjaan yang mana 

pekerjaan itu sudah mempunyai target penyelesaian, tetapi karyawan tidak 

menyelesaikan tanggung jawab yang telah dilimpahkan kepada karyawan, 

akibatnya pekerjaan yang sudah dilimpahkan tersebut tidak terselesaikan. 

Hal tersebut akan mempengaruhi pencapaian target perusahaan. 

perusahaan dapat berjalan sesuai dengan harapan bukan hanya 

karena dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang mendukung, tetapi 

perusahaan bisa mencapai tujuannya karena ada faktor lain yang 

mendukung, yaitu faktor peralatan yang digunakan, apabila peralatan yang 

digunakan dalam kondisi baik maka pencapaian target perusahaan akan 

terealisasikan. Seperti halnya pada konveksi CV. Firda Elite Collection 

Malang. Karyawan pada perusahaan ini menggunakan peralatan konveksi 

dengan baik yaitu dengan cara merawat perlatan yang ada agar tidak 

terjadi kerusakan yang akan mengganggu kinerja perusahaan. 
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Salah satu sumber masalah yang dihadapi perusahaan Konveksi 

berasal dari sumberdaya manusia di perusahaan tersebut yang kurang 

optimal dalam bekerja sehingga menyebabkan kinerja perusahaan 

menurun dan tidak mencapai target. Kecenderungan penurunan 

produktivitas perusahaan salah satunya diakibatkan oleh  disiplin kerja 

karyawan yang masih rendah yang ditunjukan oleh perilaku karyawan 

yang sering tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas.  

Karyawan tidak masuk bekerja tanpa memberikan konfirmasi 

terlebih dahulu kepada perusahaan. Sehingga pihak perusahaan tidak 

sempat untuk mengganti kekosongan pengerjaan, Akibatnya pekerjaan 

yang seharusnya dikerjakan dan selesai tidak dapat terselesaikan tepat 

waktu dan hal tersebut akan menggangu divisi yang lainnya dalam 

pengerjaannya. Karena sistem pengerjaan di konveksi menggunakan 

sistem mata rantai yang mana pekerjaannya dibagi atas beberapa divisi 

atau bagian dan bagian-bagiannya bersifat ketergantungan.  

Berikut merupakan data mengenai persentase kehadiran dan 

ketidak hadiran (alpha) karyawan Konveksi CV. Firda Elite Colection 

Malang pada tahun 2014. 
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TABEL 1.2 

REKAPITULASI KEHADIRA DAN KETIDAK HADIRAN 

(ALPHA) KARYAWAN KONVEKSI CV. FIRDA ELITE 

COLECTION MALANG 2014 

Bulan Jumlah Pegawai Hadir 
Tidak Hadir 

(Alpha) 

Presentase kehadiran % 

Hadir Tidak Hadir 

April 60 56 4 93.3 6.7 

Mei 60 57 3 95 5 

Juni 60 55 5 91.6 8.4 

Juli 60 53 7 88.3 11.7 

Agustus 60 50 10 83.3 16.7 

September  60 45 15 75 25 

Sumber : data dari kompuertisasi SDM Konveksi Firda Elite Colection Malang tahun 2014 

Tabel 1.2 di atas, menunjukkan bahwa dari jumlah 60 pegawai 

persentase ketidakhadiran karyawan Konveksi CV. Firda Elite Colection 

Malang tanpa alasan yang jelas, dapat terlihat sampai bulan september 

2014 hingga 25% atau seperempat dari jumlah karyawan.  

Tingginya tingkat ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas akan 

mengurangi jumlah jam kerja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

target produksi yang sudah direncanakan. Masalah tersebut akan 

mempengaruhi hasil kerja baik jumlah maupun maupun mutunya. 

Sehingga akan mengurangi jumlah produksi barang yang dihasilkan. Tidak 

sesuai dengan ketentuan target perusahaan. 

Perusahaan konveksi CV. Firda Elite Collection Malang sendiri 

mempunyai target produksi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari 

segi kualitasnya konveksi ini sudah mempunyai kriteria pendukung 

kualitas yang sudah ditentukan oleh pihak mitra kerja. Untuk kualitas 

produk konveksi ini sudah bias dibilang baik karena apabila kualitasnya 

tidak memenuhi syarat maka pihak mitra kerja tidak akan merima produk 
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dari konveksi. Jadi mau tidak mau kualitas yang produk yang dihasilkan 

harus berkualitas sesuai dengan kriteria kualitas yang sudah ditentukan 

mitra kerja.  

Segi kuantitas konveksi CV. Firda Elite Collection Malang juga 

mempunyai target produksi setiap minggunya yang sudah ditentukan oleh 

Konveksi. Dan target perminggu itu akan diakumulasikan selama satu 

bulan, yang mana target produksi tersebut telah ditentukan oleh pihak 

mitra kerja setiap bulannya. Berikut adalah data target produksi dan data 

realisasi target produksi 6 bulan terakhir CV. Firda Elite Colection Malang 

2014. 

TABEL 1.3 

DATA RENCANA TARGET PRODUKSI DAN REALISASI 

KONVEKSI FIRDA ELITE COLECTION MALANG TAHUN 2014 

Bulan 
Rencana produksi 

(unit) 

Realisasi 

(unit) 
Deviasi 

April  14500 12500 13,79% 

Mei  14500 12500 13,79% 

Juni  18500 15100 18,38% 

Juli  18500 16100 12,97% 

Agustus  8000 7000 12,5% 

September  13000 11000 15,38% 

Sumber : data dari komputerisasi SDM Konveksi Firda Elite Colection Malang tahun 2014 

 

Tabel 1.3 di atas, menunjukkan bahwa data target ptoduksi 6 

bulan terakhir tidak sesuai dengan realisasi produksi, yang artinya target 

produksi pembuatan baju perbulannya yang sudah ditargetkan oleh pihak 

mitra kerja tidak dapat terealisasikan dengan baik. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa selama ini perusahaan belum mampu 
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memaksimalkan potensi yang dimiliki karyawan sehingga belum secara 

maksimal dalam proses pencapaian tujuan perusahaan.  

Hal ini juga membuktikan bahwa produksi yang tidak sesuai 

dengan rencana produksi salah satunya diakibatkan oleh kurangnya 

kedisiplinan karyawan yaitu sering absennya karyawan. Namun demikian 

selama ini perusahaan menetapkan tingkat toleransi pencapaian target yang 

telah ditetapkan yaitu sebesar 15%, pencapaian  tersebut menujukkan 

adanya peningkatan.  

Hal ini perlu dikaji karena sering muncul fenomena baru dalam 

masalah rendahnya kinerja karyawan untuk bekerja. Kinerja karyawan 

menurun disebabkan oleh disiplin kerja yang rendah. Menanggapi dari 

permasalahan di atas, maka perlu diketahui bahwa salah satu faktor yang 

menyebabkan penurunan kinerja karyawan CV. Firda Elite Colection 

Malang yaitu meningkatnya ketidakhadiran karyawan untuk bekerja.  

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil pernyataan bahwa ada 

keterkaitan antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan. Dan 

berdasarkan latar belak ang di atas, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan pada CV. Firda Elite Colection Malang”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan 

diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah yang ada sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana tingkat kinerja dan tingkat disiplin kerja karyawan pada 

CV. Firda Elite Colection Malang? 

2. Apakah tingkat disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada CV. Firda Elite Colection Malang? 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah digunakan untuk memperoleh 

pemahaman lebih jelas dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan 

yang hanya pada karyawan di CV. Firda Elite Colection Malang yaitu 

tentang kedisiplinan kerja dan kinerja karyawan dengan dasar teori 

Hasibuan untuk penggunaan variabel disiplin kerja, sedangkan kinerja 

karyawan menggunakan teori Wilson Bangun. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penilus dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan dan disiplin kerja pada CV. 

Firda Elite Colection Malang. 

2. Untuk menguji apakah disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada CV. Firda Elite Colection Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna antara lain: 

1. Bagi Perusahaan  

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

ilmu dan memperluas kajian ilmu Manajemen Sumber Daya 
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Manusia (MSDM) khususnya disiplin kerja dan pengaruhnya 

terhadap kinerja karyawan pada Konveksi CV. Firda Elite 

Colection Malang khususnya, sehingga dari hasil penelitian ini 

dapat memberikan masukan bagi peneliti sejenis dalam 

mengembangkan Kinerja Karyawan. 

b. Secara praktis dapat digunakan sebagai kebijakan bagi pimpinan 

CV. Firda Elite Colection Malang dalam upaya meningkatkan 

Kinerja Karyawan. Hasil penelitian ini semoga dapat menjadi 

masukan dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan 

pelaksanaan disiplin kerja dalam pengaruhnya terhadap kinerja 

karyawan  CV. Firda Elite Colection Malang. 

2. Bagi Peneliti 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

pembaca dan dapat memberikan informasi kepada peneliti lain 

khususnya mengenai disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 

 


