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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang   

Era saat ini sering sekali sebuah perusahaan atau organisasi menjalankan 

usahanya semata-mata demi mencapai tujuannya sendiri yaitu memperoleh 

keuntungan sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Hal tersebut 

mengakibatkan terabaikannya faktor-faktor yang mendukung usaha 

perusahaan tersebut salah satunya adalah faktor sumber daya manusia yang 

bekerja dan menjalankan kegiatan dalam perusahaan tersebut. 

Sumber daya manusia tersebut penting untuk diperhatikan karena 

merupakan hal penting bagi sebuah organisasi. Sebuah organisasi akan terus 

dapat menjalankan kegiatannya dan sukses dalam pencapaian tujuannya 

apabila perusahaan mampu mengolah sumber daya manusia yang ada dengan 

senantiasa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan karyawannya dengan 

tepat. Karyawan merupakan sumber daya yang penting bagi organisasi, karena 

memiliki bakat, tenaga dan kreativitas yang sangat di butuhkan oleh organisasi 

untuk mencapai tujuannya, kinerja suatu organisasi tidak terlepas dari kinerja 

individu dan para anggotanya, apabila kinerja individu membaik maka secara 

langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerja 

organisasi.  

Gilbert (1977), yang dikutip Soekidjo Notoatmodjo (2009) 

mengemukakan bahwa, kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan oleh 

seseorang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan pengertian di atas, 

dapat dikemukakan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh
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seorang pegawai sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan 

dalam kurun waktu tertentu. Tapi menurunnya kinerja karyawan dapat 

terindikasi dari tingkat ketidakhadiran karyawan. Menurut Mudiartha, dkk 

(2001) menyatakan rata-rata absensi 2-3 persen per bulan masih bisa 

dinyatakan baik dan absensi lebih dari 3 persen menunjukkan semangat kerja 

yang buruk di dalam suatu perusahaan. 

Menurut Rivai (2009) disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan 

manajer untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan 

organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku, indikator dari disiplin kerja 

adalah : kehadiran, ketaatan pada paraturan kerja, dan ketaatan pada standar 

kerja. Pendapat lain di ungkapkan oleh Wardana  (2008), Jika seorang 

karyawan memiliki disiplin yang tinggi, berarti telah memiliki moral yang baik 

untuk melaksanakan pekerjaannya, yang berakibat pula pada peningkatan 

kinerja yang lebih tinggi.  

Menurut Marwansyah (2014) pengalaman kerja adalah suatu pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki pegawai untuk mengemban 

tanggungjawab dari pekerjaan sebelumnya, indikator dari pengalaman kerja 

adalah : pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan tanggungjawab. Dokko 

et al (2009) menyatakan bahwa pengalaman kerja sebelumnya memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja melalui tugas, pengetahuan dan 

keterampilan. Jadi karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang banyak 

pada posisi tertentukan lebih menguasai pekerjaan sehingga akan bekerja 

dengan baik atau dengan kata lain kinerja mereka lebih baik. 
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Menurut Rivai (2004), motivasi kerja adalah serangkaian sikap dan nilai-

nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai 

dengan tujuan individu. Sedangkan menurut Robbin (2006) mengemukakan 

bahwa motivasi adalah keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan untuk 

mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, yang 

dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan 

individual. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu hal tak terlihat yang 

memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dalam 

mencapai tujuan. Apabila individu termotivasi, maka individu akan membuat 

pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu karena dapat memuaskan 

keinginannya. 

Beberapa peneliti telah menguji pengaruh motivasi dan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan, antara lain Hakim (2006) menyimpulkan bahwa 

secara parsial (individu) terdapat pengaruh secara signifikan dan positif antara 

motivasi kerja, komitmen organisasi, dan iklim organisasi terhadap kinerja 

pegawai. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maslan Banni, Nilam 

Korompot dan Robiansyah terhadap kinerja pegawai PT.PLN wilayah 

Kalimantan Timur juga membuktikan bahwa disiplin dan motivasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.  

Home Industry Rose Jaya merupakan home industry yang bergerak dalam 

produksi Mari Wijen khas kota batu. Menurut informasi, dalam menjalankan 

usahanya, Home Industry Rose Jaya selalu berusaha untuk memenuhi target 

produksi yang sudah ditetapkan oleh pemilik home industri. Hal itu tidak 
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terlepas dari sikap perhatian pemilik home industri terhadap karyawannya 

untuk selalu meningkatkan kinerja karyawannya.  

Dalam kedisiplinan karyawan, kehadiran atau absensi besifat 

kekeluargaan, artinya yang menjadi permasalahan yaitu karyawan diberikan 

kelonggaran dan menentukan sendiri absensi atau kehadirannya yang 

disebakan faktor individu masing-masing karyawan. Banyak alasan yang 

mempengaruhi ketidakhadiran. Misalkan apabila anaknya sakit, sanak 

keluarganya meninggal, mengambil raport anaknya. Berikut tabel absensi 

karyawan home industri rose jaya. 

Tabel 1. 1 

Data Absensi Karyawan Bagian Produksi Pada Bulan Januari-

Desember 2016 

No Bulan Jumlah 

karyawan 

Absensi Keterangan  Presentase 

% 

1 Januari  30 2 Alfa 6% 

2 Februari  30 1 Alfa 3% 

3 Maret  30 - - - 

4 April  30 - - - 

5 Mei  30 3 Alf a 10% 

6 Juni  30 2 Alfa 6% 

7 Juli  30 3 Alfa 10% 

8 Agustus  30 - - - 

9 September  30 - - - 

10 Oktober  30 3 Alfa 10% 

11 November  30 2 Alfa 6% 
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12 Desember  30 2 Alfa 6% 

RATA-RATA 7,1% 

Sumber : data primer 2017 

Dari tabel 1.1 tersebut dapat diketahui bahwa tingkat absensi karyawan 

home industri rose jaya yang tidak masuk kerja tanpa disertai keterangan rata-

rata pada tahun 2016 sebesar 7,1%,  jika dibandingkan dengan standar absensi 

yang ditetapkan oleh Home Industry Rose Jaya yaitu sebesar 5 % pada tahun 

2016. Karyawan yang tidak masuk dalam melaksanakan pekerjaan yang di 

bebankan perusahaan dilihat dari produkvitas karyawan yang menurun.  

Dalam operasionalnya home industry rose jaya mempekerjakan 30 

karyawan dibagian produksi (pemanasan, penggorengan, dan pengemasan). 

Berikut jumlah masing-masing bagian: 

Tabel 1.2 Jumlah Karyawan Bagian produksi 

No Bagian Produksi Jumlah karyawan 

1 Proses Pemanasan 5 

2 Proses penggorengan 15 

3 Proses pengemasan 10 

TOTAL 30 

 Sumber: data primer home industry rose jaya 

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan bagian produksi 

pada sentra industry home industri rose jaya terdapat tiga proses produksi 

yaitu, Proses pemanasan, penggorengan, dan pengemasan. Kemudian jumlah 

karyawan masing-masing bagian yaitu, 5 orang karyawan di bagian proses 
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pemanasan, 15 orang karyawan di bagian penggorengan, dan 10 orang 

karyawan di bagian pengemasan. 

Selain itu, karyawan sejumlah 30 orang memproduksi perhari 1500 

bungkus, padahal diharapkan 2000 bungkus perhari agar target produksi yaitu 

40.000 bungkus perbulan belum dapat tercapai. Berikut dibawah ini adalah 

tabel 1.1 yang menggambarkan kinerja karyawan dilihat dari produktivitas 

yang dihasilkan : 

Tabel 1.3 

Produksi Home Indutri Rose Jaya 

Bulan Target Realisasi 

Selisih 

Bungkus Presentase 

(%) 

Januari 40.000 

bungkus 

36.000 

bungkus 

4000 

bungkus 

10% 

Februari 40.000 

bungkus 

35.000 

bungkus 

5000 

bungkus 

12,5% 

Maret 40.000 

bungkus 

32.000 

bungkus 

8000 

bungkus 

20% 

April 40.000 

bungkus 

36.000 

bungkus 

4000 

bungkus 

      10% 

Hasil wawancara dari sumber Home Industri 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa produksi karyawan belum 

mencapai target dan menurun pada bulan Januari dan April dan presentase 

sebesar 10%. Penurunan produksi disebabkan ketidakhadiran karyawan 
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sehingga kinerja menurun sehingga produktivitas tidak memenuhi target 

produksi. Kinerja karyawan di Home Industry Rose Jaya dipengaruhi oleh 

kehadiran atau absensi karyawan. Kinerja yang kurang baik mempengaruhi 

penurunan pencapaian target produksi sehingga perusahaan mengalami 

kerugian. 

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai hubungan kedisiplinan, pengalaman kerja, dan motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan. Sehingga judul yang di angkat pada penelitian ini 

adalah ” PENGARUH KEDISIPLIN AN, PENGALAMAN KERJA DAN 

MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Pada 

Karyawan Home Industri Rose Jaya). 

2. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas adapun rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana kedisiplinan, pengalaman kerja, motivasi dan kinerja di Home 

Industy Rose Jaya ? 

2. Bagaimana pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja karyawan di Home 

Industry Rose Jaya ? 

3. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan di 

Home Industry Rose Jaya ? 

4. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di Home 

Industry Rose Jaya ? 

5. Apakah kedisiplinan, pengalaman kerja dan motivasi kerja berpengaruh 

secara stimultan terhadap kinerja karyawan di Home Industry Rose Jaya ? 
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3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan di atas dapat diketahui tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kondisi kedisiplinan, pengalaman kerja, motivasi dan 

kinerja karyawan di Home Industry Rose Jaya. 

2. Untuk mengetahui apakah kedisiplinan mempengaruhi kinerja karyawan 

di Home Industry Rose Jaya. 

3. Untuk mengetahui apakah pengalaman kerja mempengaruhi kinerja 

karyawan di Home Industry Rose Jaya . 

4. Untuk mengetahui apakah motivasi kerja mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan di Home Industry Rose Jaya. 

5. Mengkaji apakah kedisiplinan, pengalaman kerja dan motivasi kerja secara 

simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan Home Industry Rose 

Jaya. 

4. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di uraikan, 

maka permasalahan pada penelitian ini dibatasi untuk menghindari terjadinya 

pembahasan yang terlalu luas. Peneliti membatasi masalah penelitian dengan 

disiplin kerja, pengalaman kerja dan motivasi kerja merupakan masalah utama 

yang memengaruhi kinerja karyawan. Dengan alasan tersebut, maka penulis 

membatasi masalah penelitian. 

5. Kegunaan Penelitian 

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi atau tambahan 

referensi yang berguna bagi para peneliti lain yang ingin mengetahui lebih 
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mendalam ataupun mengembangkan penelitian mengenai pengaruh 

kedisiplinan, pengalaman kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Bagi pihak perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dan saran khususnya untuk bagian sumber daya manusia dalam 

rangka meningkatkan kinerja karyawan. 

  


