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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan  pada  umumnya  didirikan dengan  tujuan  dapat  

melangsungkan hidupnya  dan  untuk  memperoleh keuntungan  yang  maksimal.  

Pengelolaan sumber  daya  manusia  sangat  penting dalam  mencapai  tujuan  

suatu  perusahaan. Perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang 

mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi 

masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan 

masyarakat (Sumarni, 1997). Dalam persaingan dunia bisnis yang semakin hari 

semakin membutuhkan inovasi. Pelaku bisnis dituntut untuk terus melakukan 

inovasi. Agar usahanya tetap bertahan dan hidup.  

Agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai maka diperlukan perencanaan 

dan pengelolaan sumber daya manusia sebaik-baiknya. Perencanaan sumber 

daya manusia harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, 

organisasi, dan kepentingan nasional. Tujuan perencanaan sumber daya manusia 

yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa datang ( Mangkunegara 2006 

: 7). Suatu perusahaan memiliki tujuan untuk mencapai keunggulan, baik 

keunggulan untuk  bersaing  dengan  organisasi  lain  maupun  untuk  dapat  tetap  

mempertahankan perusahaan. Tercapainya tujuan perusahaan tidak hanya 

tergantung dari peralatan modern, sarana  dan  prasarana  yang  lengkap,  tetapi  

justru  lebih  tergantung  pada  manusia  yang melaksanakan pekerjaan tersebut.  
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Setiap  perusahaan  akan  menetapkan  standar-standar  kerja  tertentu  

demi kelangsungan usaha bisnisnya. Penetapan standar kerja bagian tiap 

perusahaan akan berbeda satu sama lain, ada perusahaan yang menetapkan 

bahwa pemenuhan standar kerja dalam perusahaannya  berarti  terpenuhinya  

jumlah  produksi  pada  tingkat  tertentu  atau perusahaan  yang  menetapkan  

standar  kerja dengan terpenuhinya volume penjualan pada jumlah  tertentu.  

Pemenuhan  standar  kerja  mutlak  dilakukan  perusahaan.  Karena  hal  itu akan 

sangat berhubungan dengan kemakmuran perusahaan.  

Sumber  daya  manusia  mempunyai  fungsi  yang  penting  dalam  

pencapaian produktivitas kerja oleh karena itu tenaga kerja perlu dipicu 

kinerjanya, mengingat bahwa sumber  daya  manusialah  yang  mengatur  atau  

mengelola  sumber -sumber  daya  lainnya. Dengan  demikian  berhasil tidaknya 

suatu proses pekerjaan lebih banyak tergantung pada unsur  manusianya.  Betapa  

hebat  dan  canggihnya peralatan dan teknologi serta didukung modal  yang  

besar,  tetapi  bila  manusianya  tidak  mampu  untuk  menangani  secara  efektif 

dan  efisien,  tujuan  perusahaan  tidak  akan  tercapai,  yaitu  mendapatkan  laba  

agar perusahaan  bisa  tumbuh  dan  berkembang.   

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung  

jawab  yang  diberikan  kepadanya (Mangkunegara, 2007 : 67). Keberhasilan  

suatu  perusahaan  sangat  di  pengaruhi  oleh  kinerja  individu karyawannya.  

Setiap  perusahaan  akan  selalu  berusaha  untuk  meningkatkan  kinerja 

karyawan,  dengan  harapan  apa  yang  menjadi  tujuan  perusahaan  akan  
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tercapai.  Dalam meningkatkan  kinerja  karyawan  perusahaan  menempuh  

berbagai  cara  misalnya  melalui pemberian  kompensasi  yang  layak,  dan  

penerapan  disiplin  kerja.   

      Melalui  proses–proses tersebut,  karyawan  diharapkan  akan  

memaksimalkan  tanggung  jawab  atas  pekerjaan mereka. Berkaitan dengan 

implementasi kerja mereka, Kompensasi, dan displin kerja pada dasarnya adalah 

hak dan  kewajiban karyawan juga dalam patuh terhadap peraturan yang ada di 

dalam perusahaan untuk  mendukung  kontribusi  kepada perusahaan dalam  

rangka  mencapai ujuan yang telah ditentukan. 

PT. Candana Putra Nusantara adalah sebuah perusahaan yang mengelola 

kayu lapis yang terletak di Jl. Dusun Bubur, RT 10/RW 03 Desa Paras, 

Kecamatan Tegalsiwalan, kabupaten Probolinggo. Kinerja perusahaan dalam 

pembuatan kayu lapis belum sepenuhnya maksimal, hal ini dapat dilihat dari  

pencapaian yang masih belum memenuhi target. Data produksi dapat dilihat 

pada tabel 1.1 berikut ini : 
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Tabel 1.1 

Data Produksi PT. Candana Putra Nusantara Tahun 2016 

Bulan Target 

(Unit) 

Realisasi 

(Unit) 

Selisih 

Unit (%) 

Januari 850 837 13 1,5% 

Februari 850 844 6 0,7% 

Maret 850 828 22 2,5% 

April 850 830 20 2,3% 

Mei 850 846 4 0,4% 

Juni 850 829 21 2,4% 

Juli 850 833 17 2% 

Agustus 850 831 19 2,2% 

September 850 829 21 2,4% 

Oktober 850 825 25 2,9% 

November 850 824 26 3% 

Desember 850 835 15 1,7% 

Sumber: PT. Candana Putra Nusantara 

 Dilihat dari tabel 1.1 tersebut, kinerja karyawan produksi PT. Candana 

Putra Nusantara pada tahun 2016 masih belum maksimal, dimana hasil produk 

yang dicapai oleh karyawan produksi masih belum mencapai target perusahaan. 

Hal ini ada beberapa permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan PT. 

Candana Putra Nusantara yaitu pembayaran gaji yang masih dibawah UMK 

Probolinggo. 
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Tabel 1.2 

Data Gaji Karyawan Produksi PT. Candana Putra Nusantara 

Tahun 2016 

Bulan Gaji yang diperoleh   UMK Probolinggo 

Januari Rp. 1.550.000 Rp. 1.879.220 

Februari Rp. 1.550.000 Rp. 1.879.220 

Maret Rp. 1.550.000 Rp. 1.879.220 

April Rp. 1.550.000 Rp. 1.879.220 

Mei Rp. 1.550.000 Rp. 1.879.220 

Juni Rp. 1.550.000 Rp. 1.879.220 

Juli Rp. 1.550.000 Rp. 1.879.220 

Agustus Rp. 1.550.000 Rp. 1.879.220 

September Rp. 1.550.000 Rp. 1.879.220 

Oktober Rp. 1.550.000 Rp. 1.879.220 

November Rp. 1.550.000 Rp. 1.879.220 

Desember Rp. 1.550.000 Rp. 1.879.220 

Sumber : Data Primer PT. Candana Putra Nusantara 

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pemberian gaji di PT. Candana 

Putra Nusantara masih di bawah UMK Probolinggo. Mangkunegara  (2007:84) 

menyatakan  bahwa  kompensasi  yang diberikan  kepada  pegawai  sangat 

berpengaruh  pada  tingkat  kepuasan  kerja, motivasi kerja dan hasil kerja 

(kinerja karyawan). Selain itu, ada beberapa masalah disiplin kerja yaitu, 

rendahnya ketaatan karyawan dalam bekerja seperti , telat masuk setelah 

istirahat, pulang lebih cepat, masih adanya karyawan yang mengobrol saat 

bekerja dan absensi karyawan. berikut adalah tabel daftar presensi kehadiran 

karyawan bagian produksi PT. Candana Putra Nusantara. 
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Tabel 1.3 

Data Presensi Karyawan Produksi pada Tahun 2016 

No  Bulan Jumlah 

Karyawan 

Total hari 

kerja 

(Hari) 

Absensi 

karyawan 

(Orang) 

Keterangan Persentase 

1 Januari 100 25 8 Alfa 8% 

2 Februari 100 23 6 Alfa 6% 

3 Maret 100 25 6 Alfa 6% 

4 April 100 25 9 Alfa 9% 

5 Mei 100 23 7 Alfa 7% 

6 Juni 100 25 7 Alfa 7% 

7 Juli 100 21 6 Alfa 6% 

8 Agustus 100 25 8 Alfa 8% 

9 September 100 25 5 Alfa 5% 

10 Oktober 100 26 5 Alfa 5% 

11 November 100 25 7 Alfa 7% 

12 Desember 100 25 6 Alfa 6% 

Sumber : Data Primer PT. Candana Putra Nusantara 

    Dari tabel 1.3 tersebut dapat diketahui bahwa tingkat absensi karyawan 

bagian produksi PT. Candana Putra Nusantara yang tidak masuk kerja tanpa 

disertai keterangan cukup tinggi pada tahun 2016. Hal ini akan berpengaruh 

terhadap efisiensi dan efektivitas Tugas yang dikerjakan.  Jika  disiplin  dalam  

suatu  perusahaan  tidak  di  tegakkan  maka kemungkinan tujuan yang ditetapkan 

tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Adapun pendapat  yang 

dikemukakan oleh Hasibuan (2012:193) menyatakan bahwa semakin baik 

disiplin kerja seorang karyawan, maka semakin tinggi hasil kinerja yang akan 

dicapai.  
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    Realita kinerja karyawan PT. Candana Putra Nusantara dinilai masih 

belum optimal. Dimana terdapat permasalahan kinerja  antara lain, target 

perusahaan yang masih belum dicapai oleh karyawan. Diduga Masalah belum 

optimalnya kinerja ini muncul karena terdapat beberapa masalah kompensasi 

dan juga disiplin kerja  pada PT. Candana Putra Nusantara. Berdasarkan uraian 

permasalahan diatas, penulis tertarik  untuk  menelaah  lebih  mendalam dengan  

melakukan  penelitian  berjudul:  “Pengaruh  Kompensasi  dan  Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Candana Putra Nusantara”. 

B. Perumusan Malasah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka didapatkan rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana deskripsi kinerja karyawan di PT. Candana Putra Nusantara? 

2. Bagaimana deskripsi kompensasi di PT. Candana Putra Nusantara? 

3. Bagaimana deskripsi disiplin kerja di PT. Candana Putra Nusantara? 

4. Apakah kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan di PT. Candana Putra Nusantara? 

5. Dari variabel kompensasi dan disiplin kerja manakah yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Candana Putra Nusantara? 
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C. Batasan Masalah 

 Masalah yang ingin di ketahui dalam penelitian ini di batasi. Objek 

penelitian hanya karyawan produksi PT. Candana Putra Nusantara dengan 

jumlah responden 100 orang. Pengertian dan indikator kinerja mengacu pada  

Mangkunegara, pengertian dan indikator kompensasi mengacu pada Hasibuan, 

pengertian dan indikator disiplin kerja  mengacu pada Singodimenjo. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka didapatkan tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan kinerja karyawan di PT. Candana Putra Nusantara. 

2. Untuk mendiskripsikan kompensasi di PT. Candana Putra Nusantara. 

3. Untuk mendiskripsikan disiplin kerja di PT. Candana Putra Nusantara. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan di PT. Candana Putra Nusantara. 

5. Untuk mengetahui variabel kompensasi dan disiplin kerja yang lebih kuat 

pengaruhnya terhadap kinerja karyawan di PT. Candana Putra Nusantara. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang 

bermanfaat dan masukan bagi PT. Candana Putra Nusantara mengenai 

kompensasi dan disiplin kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan. 
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2. Bagi pihak lain 

Diharapkan bisa menambah bahan referensi yang bermanfaat dan 

masukan untuk penelitian selanjutnya tentang kompensasi dan disiplin kerja 

dalam meningkatkan kinerja karyawan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk 

penelitian yang lebih baik. 

 


