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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kinerja pada umumnya diartikan sebagai kesuksesan seseorang 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kinerja karyawan merupakan hasil 

kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab yang 

diberikan atau dibebankan kepadanya untuk mencpai target kerja. 

Karyawan dapat bekerja dengan baik bila memiliki kinerja yang tinggi 

sehingga dapat menghasilakn kerja yang baik. 

Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Untuk itu dalam 

menjalankan aktivitas kerja dalam suatu perusahaan kinerja karyawan 

harus mendapat perhatian dari pimpinan sebagai bentuk pengawasan 

selama peroses kegiatan berlangsung dilakukan diperusahaan untuk 

mengetahui tingkat pencapain tujuan suatu organisasi dalam menjalankan 

aktivitasnya diperusahaaan. 

Menurut Mangkunegara (2009), mendefinisikan bahwa hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya. 

Setiap perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja 

karyawannya, dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan 
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tercapai. Kineja karyawan tersebut merupkan salah satu modal bagi 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sehingga kinerja karyawan adalah 

hal yang patut diperhatikan oleh pemimpin perusahaan karena kinerja 

karyawan akan berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan. 

Kinerja karyawan yang optimal maka akan berpengaruh pada 

kualitas dan kuantitas pencapaian hasil kerja yang baik diperusahaan, dan 

sebaliknya apabila kinerja karyawan diperusahaan kurang optimal maka 

akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas yang kurang baik bagi 

perusahaan. Untuk itu kinerja para karyawan harus dapat pimpinan dari 

para pimpinan perusahaan, sebab menurunya kinerja dari karyawan dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan.  

Kinerja karyawan bersangkutan dengan disiplinnya suatu  

karyawan dan yang akan menjadi tanggung jawabnya.  Dengan kesadaran 

kerja dari masing-masing individu atau pengawasan dari pimpinan yaitu 

merupakan hal yang sangat penting demi kelancaran pekerjaan yang 

dikerjakannya dan pimpinan diperusahaan juga pengawas. Hal ini 

dimaksudkan agar pelaksanaan pekerja dapat berjalan dengan lancar agar 

tujuan dapat tercapai. 

Disiplin kerja yang baik dapat berdampak baik juga terhadap 

karyawan karena mereka akan mendapat penyelesaian pekerjaan dengan 

baik dan dapat berkonsentrasi dengan tugas-tugasnya. Karyawan 

merupakan fokus utama dan pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin 
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harus dapat menunjukan prestasi yang baik dan mempunyai disiplin yang 

tinggi. 

Menurut Hasibuan (2007), Disiplin kerja adalah kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-

norma yang berlaku. 

Menurut Siagian (2006) mengemukakan bahwa : ”proses 

pengamatan dari pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk 

menjamin agar semua pekerja yang sedang dilakukan berjalan sesuai 

dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.” 

PT SIL (Sebakis Inti Lestari) adalah perusahaan sawit yang dalam 

prosess produksi minyak sawit adalah 100% dari kelapa sawit. Sawit 

tersebut dengan mempertimbangkan standar dalam proses produksi dan 

kualitas minyak sawit yang lebih terjamin. Pengendalian kualitas memang 

sangat penting dan merupakan kegiatan yang sangat perlu dilakuakan oleh 

setiap perusahaan dalam proses produksi. Dalam upaya melakukan 

pengendalian kualitas hasil produksi, bagaian departemen pabrik harus 

memperhatiakan mulai dari kelapa sawit diolah atau diproses sampai 

menjadi minyak sawit. 

Dalam upaya menghasilkan minyak yang berkualitas dibutuhkan 

pengawasan dengan proses pelaksanaan kegiatan kerja yang dilakukan 

disetiap divisi sesuai dengan rencana karna pengawasan yang benar akan 

berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan, untuk menghasilkan 

minyak yang berkualitas selain dibutuhkan pengawasan juga dibutuhkan 
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disiplin kerja dengan tingkat kesadaran dan kesediaan terhadap peraturan 

dan norma karna untuk menghasilakn kinerja yang baik karyawan harus 

disiplin dalam mengerjakan semua pekerjaannya. Kinerja yang baik akan 

memperlihatkan hasil kerja yang maksimal dengan memperhatikan 

ketelitian dalam proses pengelolahan minyak sawit, jumlah minyak yang 

dihasilkan, dan dalam pekerjaanya sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan.  

Kurangnya pengawasan oleh pimpinan memberikan dampak yang 

kurang baik terhadap kinerja karyawan. Akibatnya dalam bekerja 

karyawan yang malas,  sering mangkir dan telat masuk kerja. Dengan 

demikian maka dapat dikatakan kinerja karyawan menjadi rendah. Dimana 

konsekuensi yang harus dijalani karyawan adalah bekerja dengan rajin, 

disiplin.  

Pada saat ini terjadi penurunnan kinerja karyawan di perusahaan 

PT Sebakis Inti Lestari bagian pabrik yaitu banyaknya jumlah pekerjaan 

yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan, 

saat ini juga terjadi penurunan kinerja karyawan selama 2 tahun. 

Pencapaian dan kegagalan kerja akan djelaskan pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Data Target dan Rekapitulasi Kerja Pada PT. Sebakis Inti 

Lestari Tahun 2013 – 2014 Produksi (TON) 

BULAN 

PRODUKSI (TON) 

2013 2014 

TARGET REALISASI DEVIASI TARGET REALISASI DEVIASI 

Januari 

 
2.600,15 2.443,16 

-6,03 % 
3.107,62 2.578,83 

-17,01% 

Februari 

 
2.624,98 2.262,13 

13,82% 
2.593,62 2.557,59 

-1,38% 

Maret 

 
3.260,87 2.031,16 

-37,71% 
2.932,00 2.886,75 

-1,54% 

April 

 
2.818,47 3.378,88 

19,88% 
3.570,61 3.207,83 

-10,16% 

Mei 

 
3.730,88 3.157,48 

-15,36% 
3.203,79 3.466,38 

8,19% 

Juni 

 
3.482,62 2.495,63 

-9,86% 
3.236,90 3.559,55 

9,96% 

Juli 

 
2.869,35 3.228,87 

12,52% 
3.111,09 2.465,35 

-20,75% 

Agustus 

 
2.732,29 1.643,80 

-39,83% 
3.544,26 2.418,07 

-32,05% 

September 

 
3.053,46 3.488,33 

14,14% 
3.289,67 2.883,00 

-12,36% 

Oktober 

 
3.797,41 3.093,93 

-18,52% 
3.934,45 3.580,45 

-8,99% 

November 

 
3.256,37 3.473,55 

6,66% 
3.554,73 4.040,15 

13,65% 

Desember 

 
3.492,15 3.160,01 

-9,51% 
3.451,96 3.263,34 

-5,45% 

Sumber : PT Sebakis Inti Lestari 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat realisasi yang 

tercapai hanya berada di bulan april,  juli, september, dan november pada 

tahun 2013, sedangkan tingkat realisasi yang tidak tercapai berada di bulan 

januari, februari, maret, mei, juni, agustus, oktober, desember di tahun 

2013. Ditahun 2014 target yang terealisasi hanya dibulan, mei, juni, dan 

november dan yang tidak teralisasi dibulan januari, februari, maret, april, 

juli, agustus, september, oktober dan desember. Selama 2 tahun ini (2013-

2014) terjadi penurunan kinerja, kegagalan ini di indikasikan karena 
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banyaknya karyawan yang absen sehingga membuat terhambatnya dalam 

penyelesaian pekerjaan dan penurunan kinerja dan dapat di indikasikan 

bahwa terjadinya penurunan kinerja karna target yang di tetapkan 

perusahaan harus terealisiasi sedangkan yang terjadi diperusahaan PT 

sebakis Inti Lestari deparrtemen pabrik untuk tingkat realisasi dilihat dari 

tahun 2013 – 2014 banyaknya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan 

atau target tidak terialisasi. 

Pengawasan yang memberikan pengarahan dan pengamatan  akan 

memberikan kesadaran diri atas tanggungjawab yang diberikan kepada 

karyawan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan perusahaan. Pengawasan menjadi salah satu faktor 

terpenting di perusahaan bagian departemen pabrik dalam mempengaruhi 

kinerja dan disiplin karyawan karna sebagai sarana pengawasan dalam 

kegiatan di perusahaan pabrik, melalui pengawasan maka karyawan dapat 

diawasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan disiplin kerja karyawan 

dan berdampak pada terwujudnya kinerja secara maksimal. 

Pengawasan lebih baik dilakukan secara langsung oleh atasan 

kepada bawahaan. Disebabkan perlu adanya hak dan wewenang ketegasan 

seorang pemimpin dalam suatu organisasi khususnya dalam mengawasi 

karyawan pabrik. Pengawasan disarankan dilakukan secara rutin karena 

dapat merubah cara kerja karyawan agar lebih bisa bertanggungjawab 

dalam pengawasan karena karyawan merasa diawasi sehingga 

mengerjaakan tugas dari yang baik menjadi lebih baik lagi. 
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Selanjutnya berdasarkan wawancara (tanya jawab), penulis 

menanyakan kepada karyawan bagian pabrik bapak Riyadi bahwasanya 

pengawasan akan dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih 

dahulu, pengawasan pekerjaan pada setiap divisi dan pengecekan hasil 

pada karyawan pada saat proses penelolahan minyak sawit berlangsung, 

pengawasan akan tetap dilakukan sesuai prosedur perusahaan dan pada 

setiap proses berlangsung tetap adanya pengarahan kepada karyawan 

untuk tetap bertanggungjawab terhadap pekerjaannya. Kepada bapak 

Asdar yang menyatakan bahwasanya pengawasan yang dilakukan mandor 

proses terhadap karyawan bagian pabrik sudah cukup baik, hanya saja 

pengawasan yang dilakukan mandor proses masih jarang dilakukan secara 

langsung disebabkan mandor proses jarang berada dilapangan pekerjaan, 

sehingga masih ada  yang terlambat masuk jam kerja. Dapat dilihat juga 

mess (rumah tempat tinggal) karyawan jaraknya tidak terlalu jauh dengan 

kantor sehingga ada kebiasaan karyawan untuk sering pulang kerumah 

pada jam - jam kantor untuk kepentingan pribadi dan diluar pekerjaan 

kantor dan tanpa sepengetahuan pimpinan, sehingga menyebabkan banyak 

pekerjaan tertunda. Oleh karena itu pengawasan sangat penting dalam 

melakukan proses produksi minyak sawit karena dengan adanya 

pengawasan dapat mengetahui terjadinya kesalahan, sedangkan kesalahan 

yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan 

tindakan perbaikannya dan memudahkan organisasi untuk mencapai 

tujuannya. Untuk pengawasan yang dilakukan terhadap karyawan bagian 
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mandor proses yaitu pengawasan akan dilakukan tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu karena dengan tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu 

karyawan yang bekerja sesuai dengan tanggungjawab yang telah diberikan 

kepadanya, pengawaan dilakukan secara langsung oleh mandor proses 

untuk melihat kinerja karyawan dan  pengawasan dilakukan secara rutin.   

Disiplin kerja karyawan yang sebaik – baiknya itu harus 

ditanamkan dalam setiap diri karyawan, sebaliknya bukan atas paksaan 

atau tuntutan semata tetapi didasarkan atas kesadaran diri dalam diri setaip 

karyawan. Untuk mendapatkan disiplin kerja yang baik, karyawan harus 

taat terhadap aturan waktu, taat terhadap aturan perusahaan, taat terhadap 

aturan perilaku dalam bekerja dan taat terhadap aturan lainnya 

diperusahaan, dan tidak melanggar aturan jam kerja kantor yang 

mengharuskan karyawan datang dan pulang tepat pada waktunya sesuai 

dengan jam kerja kantor yang dimana jika karyawan lebih bertanggung 

jawab terhadap pekerjaanya dan sadar terhadap peraturan dan norma 

perusahaan maka karyawan dikatakan baik dalam melakukan 

pekerjaannya. Berikut disajikan rekapitulasi kehadiran periode 2013 

sampai dengan 2014 sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 

Rekapitulasi Absensi Terhadap Peraturan dan Norma  

Tahun 2013 - 2014 pada PT Sebakis Inti Lestari 

 

No 

Tahun 2013 Tahun 2014 

Bulan 

Jumlah Ketidak 

Hadiran Bulan 

Jumlah Ketidak 

Hadiran 

Sakit Izin Alfa Sakit Izin Alfa 

1 Januari 3 2 3 Januari 2 5 2 

2 Februari 3 2 2 Febrari 2 2 3 

3 Maret 1 2 4 Maret 2 3 5 

4 April 2 0 4 April 2 4 2 

5 Mei 1 3 2 Mei 2 3 5 

6 Juni 2 1 `5 Juni 0 2 5 

7 Juli 2 2 4 Juli 1 2 4 

8 Agustus 3 3 3 Agustus 1 2 4 

9 September 1 2 3 September 0 3 4 

10 Oktober 2 1 3 Oktober 1 4 4 

11 November 1 2 2 November 2 2 4 

12 Desember 3 2 3 Desember 2 3 5 

 Jumlah 24 22 38 Jumlah 17 35 47 

Sumber Data : Perusahaan PT Sebakis Inti Lestari Kalimantan Utara 

Dari tabel 1.2 disampaikan bahwa jumlah karyawan yang absen 

cukup tinggi ditahun 2013 dan tahun 2014. Berdasarkan peraturan yang 

mengatur hak cuti karyawan, bagi karyawan yang meninggalkan tugas 

tanpa keterangan bukan dari hak cuti dianggap mangkir. Absen 

kemangkiran dalam perusahaan merupakan masalah karena karyawan 

yang absen berarti merupakan kerugian akibat terlambatnya penyelesaian 

pekerjaan penurunan kierja karyawan. Hal ini juga merupakan indikasi 

bagi perusahaan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi diperushaan.  

Karena masalah tersebut akan menghambat aktivitas kerja, 

sehingga menghambat kerja perusahaan di departemen pabrik. dan 

diharapkan semua karyawan dapat mematuhi semua peraturan yang 

berlaku diperusahaan dan menerapkan disiplin kerja pada diri mereka 
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masing – masing sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan pada 

karyawan itu sendiri maupun perusahaan.  

Dengan memperhatikan uraian di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai “Pengaruh Pengawasan dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah penulis menemukan 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah  pengawasan, disiplin kerja dan kinerja karyawan pada 

perusahaan PT Sebakis Inti Lestari? 

2. Apakah pengawasan dan disiplin kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada  perusahaan PT Sebakis Inti Lestari? 

3. Diantara pengawasan dan disiplin kerja yang manakah yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada  perusahan PT Sebakis 

Inti Lestari? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan agar pokok 

permasalahan yang diteliti tidak melebar yaitu hanya pada obyek 

penelitian karyawan bagian pabrik dan fokus pada variabel pengawasan, 

disiplin kerja dan kinerja karyawan. 
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D. Tujuan dan Manfaat Peneliti 

Tujuan Peneliti 

1. Untuk mendeskripsikan pengawasan, disiplin kerja, dan kinerja 

karyawan PT Sebakis Inti Lestari. 

2. Untuk menganalisis pengaruh signifikan pengawasan dan disiplin 

kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan PT Sebakis Inti 

Lestari. 

3. Untuk menganalisis diantara pengawasan dan disiplin kerja yang 

manakah yang paling berpengaruh pengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada perusahaan PT Sebakis Inti Lestari. 

E. Manfaat peneliti 

1. Bagi perusahaan 

- Memberikan masukan dalam penanganan pengaruh pengawasan 

dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan PT 

Sebakis Inti Lestari. 

- Sebagai bahan refrensi bagi karyawan perusahaan PT Sebakis Inti 

Lestari. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

- Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai pengaruh 

pengawasan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 


