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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi mempunyai peranan yang 

sangat penting, karena suatu tujuan dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan 

berhasil atau tidak tergantung dari faktor manusia yang berperan merencanakan, 

melaksanakan dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan. Untuk 

memperoleh kemajuan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pimpinan perlu 

menggerakkan serta memantau pegawainya agar dapat mengembangkan seluruh 

kemampuan yang dimilikinya.   

Pengawasan kerja sangatlah penting dalam setiap pekerjaan baik itu 

organisasi kecil maupun organisasi besar. Sebab dengan adanya pengawasan kerja 

yang baik maka suatu pekerjaan akan dapat berjalan dengan lancar dan dapat 

menghasilkan hasil kerja yang baik pula. Menurut Saydam (1993 : 198), melalui 

pengawasan dapat dipantau berbagai hal yang dapat merugikan organisasi, antara 

lain : kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan, kekurangan-kekurangan 

dalam pelaksanaan pekerjaan, kelemahan pelaksanaan dan cara kerjanya, 

rintangan-rintangan yang dialami maupun hal-hal lain yang mungkin akan 

dialami, kegagalan-kegagalan ataupun sukses-sukses yang dicapai dalam 

pelaksanaan pekerjaan.  

Agar karyawan dapat menjalankan semua aktivitas perusahaan sesuai 

dengan apa yang direncanakan, sangat diperlukan suatu sikap disiplin yang tinggi 

dari masing-masing individu. Karena karyawan merupakan manusia biasa yang 
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pasti pernah melakukan kekhilafan, kesalahan ataupun penyimpangan dalam 

melaksanakan tugasnya, sehingga pengawasan harus dilakukan secara efektif guna 

mencegah timbulnya berbagai jenis dan bentuk penyimpangan atau 

penyelewengan baik disengaja maupun tidak disengaja yang dapat mengganggu 

kelancaran kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Alfred R. (1983 : 72) menyatakan bahwa disiplin sejati apabila para 

pegawai datang kekantor dengan teratur dan tepat pada waktunya, apabila mereka 

berpakaian serba baik pada tempatnya, apabila mereka menggunakan 

perlengkapan-perlengkapan dengan hati-hati, apabila mengikuti cara kerja yang 

ditentukan oleh kantor atau organisasi dan apabila mereka menyelesaikan 

pekerjaan dengan penuh tanggung jawab.  Selanjutnya Alfred R. Lateiner telah 

memberikan definisi antara lain, disiplin merupakan suatu kekuatan yang selalu 

berkembang di tubuh para pekerja yang membuat mereka dapat mematuhi 

keputusan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. 

Dalam penelitian ini, diuraikan mengenai pengukuran seberapa besar 

pengaruh pengawasan pada suatu perusahaan yang dihadapkan pada permasalahan 

tentang kedisiplinan karyawan dalam hal ketepatan menyelesaikan tugas dan 

kewajiban yang dibebankan kepadanya, ketaatan pada peraturan yang ditetapkan 

oleh perusahaan serta tingkat kehadiran yang mencerminkan atensi perusahaan 

yang mencerminkan profesionalisme kerja.  

Pada dasarnya, tujuan disiplin adalah agar seseorang dapat bertingkah laku 

sesuai dengan apa yang disetujui oleh perusahaan. Faktor pengawasan merupakan 

faktor yang penting bagi perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah 
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ditetapkan. Oleh karena itu manajer harus melakukan pengawasan yang efektif 

sehingga pegawai mampu melaksanakan peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Karyawan PT. Coca Cola Distribution Sales Centre 

Malang, khususnya bagian delivery order  atau pengiriman barang cenderung 

kurang pengawasan sehingga sikap disiplin karyawan kurang, maka keadaan ini 

tidak boleh dibiarkan terus menerus karena akan mempengaruhi tingkat penjualan 

produk yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan. 

Pada PT. Coca Cola Distribution Sales Centre bagian delivery order  

penulis melihat gejala menurunnya kedisiplinan kerja serta pengawasan yang 

kurang, hal ini bisa dilihat dari tanggung jawab yang diberikan terhadap 

pekerjaan, disiplin waktu serta hasil pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan 

itu sendiri. Permasalahan yang nampak yang bisa diamati adalah terjadi 

keterlambatan pengiriman barang atau produk, order yang tidak sesuai dengan 

pesanan konsumen sehingga barang yang datang terkadang ditolak oleh outlet 

atau toko-toko, barang yang tidak terkirim kepada konsumen sehingga 

menyebabkan komplain dari pihak outlet atau toko. Hal ini disebabkan karena 

kurangnya pengawasan yang efektif dari manajer/pimpinan serta kurangnya 

disiplin kerja pegawai. Untuk itu, manajer harus melakukan pengawasan yang 

baik sehingga disiplin kerja serta tanggung jawab dalam diri pegawai akan 

meningkat. 

Tingkat ketaatan kerja karyawan terhadap peraturan  yang ditetapakan 

dapat dilihat dari karyawan yang mendapat peringatan atau teguran secara lisan 

dari pimpinan. Karyawan yang mendapatkan peringatan dikarenakan melakukan 

perbuatan yang melangar peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan seperti 
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penyalahgunaan jam kerja, tidak masuk kerja tanpa ijin, kurangnya minat 

menyelesaikan kerja tepat waktu, kurangnya koordinasi antar pegawai dan 

munculnya kebosanan kerja karena rutinitas yang berlanjut. 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Sanksi dari Bagian Unit Pemasaran PT. Coca Cola Distribution Sales 

Centre Malang Tahun 2011 

 

No 
Jenis 

Sanksi 

Bulan 
Jml 

Jan Feb Mar Apr Mei Juni 

1 Teguran 22 38 39 26 11 38 174 

2 Peringatan I 15 18 12 19 4 17 85 

3 Peringatan II 4 10 6 10 5 8 43 

4 Peringatan III 5 7 5 5 5 5 32 

5 PHK 2 3 4 3 3 2 17 

Jumlah 48 76 66 63 28 70 351 

Sumber: Unit kerja PT. Coca Cola Distribution Sales Centre Malang 

 

Tabel 1.1 menunjukkan angka pemberian sanksi kepada karyawan tinggi. 

Jika dirata-ratakan maka ada 35,1 kasus yang terjadi setiap bulannya yang harus 

ditangani oleh pihak manajemen. Untuk itu pihak manajemen perlu mengetahui 

apa yang menjadi penyebab tingginya pelanggaran-pelanggaran di atas sehingga 

diberikannya sanksi bagi karyawan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang melatar belakangi penelitian ini 

tampaknya pengawasan pada PT. Coca Cola Distribution Sales Centre Malang 

Utara belum dilaksanakan dengan baik sehingga disiplin dan tanggung jawab 

karywan masih rendah. Oleh karena itu pengawasan terhadap disiplin kerja 

karyawan sangat penting, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. 

Dengan adanya pengawasan maka, akan mempengaruhi disiplin kerja karyawan 

sehingga mampu mematuhi dan mampu menjalankan peraturan-peraturan 

perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis yang tercermin dalam bentuk 
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tingkah laku  dan perbuatan karyawan dalam melaksanakan kegiatan pencapaian 

tujuan perusahaan. Dari fenomena tersebut dan mengingat pentingnya 

pengawasan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Coca Cola Distribution 

Sales Centre Malang Utara, maka penulis mengambil judul: “PENGARUH  

PENGAWASAN TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA PT. 

COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA SALES CENTRE MALANG 

UTARA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan merupakan bagian dari suatu kegiatan yang berupa 

pertanyaan yang nantinya diperoleh jawaban setelah penelitian selesai 

dilaksanakan, yaitu pada kesimpulan (Arikunto, 2002 : 51). Berdasarkan latar 

belakang, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :  

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pada PT. Coca Cola Distribution Sales 

Centre Malang Utara? 

2. Bagaimana kedisiplinan kerja pada PT. Coca Cola Distribution Sales Centre 

Malang Utara? 

3. Apakah pengawasan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap disiplin 

kerja karyawan pada PT. Coca Cola Distribution Sales Centre Malang Utara. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar dalam pembahasan masalah tidak melebar, maka diperlukan suatu 

batasan masalah yang dimaksudkan untuk mempertegas topik permasalahan 

sehingga pembahasan lebih terarah. 
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Adapun batasan masalah yang dikemukakan adalah para karyawan pada 

PT. Coca Cola Distribution Sales Centre khususnya karyawan bagian delivery 

man yang secara langsung berhubungan dengan pengawasan kerja. 

 

D. Tujuan Dan Manfaat 

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui pengawasan yang ada di PT. Coca Cola Distribution 

Sales Centre Malang Utara 

b. Untuk mengetahui disiplin kerja yang ada di PT. Coca Cola Distribution 

Sales Centre Malang Utara 

c. Mengetahui pengaruh antara pengawasan terhadap disiplin kerja karyawan 

pada PT. Coca Cola Distribution Sales Centre Malang Utara? 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi perusahaan 

Sebagai pertimbangan bagi perusahaan dalam masalah yang 

berhubungan dengan pengawasan kerja dan sebagai bahan untuk 

mengevaluasai kebjakan yang lebih tepat pada masa yang akan datang.  

b. Bagi Akademisi 

Sebagai referensi dalam menambah wawasan khususnya dibidang 

manajemen dan dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah yang dapat 

dipergunakan sebagai acuan penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang 

yang sama.  


