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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Mempunyai karyawan atau pegawai dengan tingkat produktivitas/kinerja 

yang tinggi merupakan keinginan semua perusahaan ataupun organisasi. Kinerja 

adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan 

(mangkunegara, 2010 : 67). Hampir semua orang ingin bekerja dengan sebaik 

mungkin, bahkan jika perlu memberikan hasil yang lebih baik dari yang telah 

ditetapkan perusahan, namun dalam praktiknya masih banyak dijumpai karyawan 

yang tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan perusahaan. Menciptakan kinerja karyawan yang baik tidak mudah 

karena kinerja karyawan bisa tercipta apabila variabel-variabel yang 

mempengaruhinya dapat terakomodasikan dengan baik dan bisa diterima oleh 

semua karyawan di dalam suatu organisasi atau perusahaan, seperti lingkungan 

kerja dan disiplin kerja. 

Keberhasilan suatu perusahaan tidak bisa selalu diukur dengan laba 

perusahan yang besar melainkan ada hal lain yang lebih penting yaitu Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang berada di perusahaan. Dalam persaingan  bisnis saat 

ini tentu memerlukan SDM yang bermutu karena kemajuan suatu perusahaan 

sangat tergantung pada kualitas SDM atau karyawannya. Semakin baik kualitas 

karyawan suatu perusahaan maka semakin tinggi daya saing perusahaan tersebut 

terhadap perusahaan lainnya. Sesuai dengan pendapat Handoko (2001:4) 
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menyatakan keberhasilan pengelolaan organisasi sangat ditentukan kegiatan 

pendayagunaan sumber daya manusia. Karyawan merupakan aset berharga yang 

perlu diperhatikan dan dibina dengan baik sehingga perusahaan harus 

memperhatikan setiap detail program-program yang berkaitan dengan 

pengembangan sumber daya manusia guna menghasilkan karyawan yang 

kompeten dan berdaya saing tinggi. Hasibuan (2013 : 12) menyatakan karyawan 

merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa keikutsertaan mereka, 

aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan berperan aktif dalam 

menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. 

 Sumber daya manusia merupakan tokoh sentral dalam organisasi untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Agar aktivitas manajemen berjalan dengan 

baik, sebuah organisasi harus memiliki sumberdaya manusia yang berpengetahuan 

dan berketrampilan tinggi serta usaha untuk mengelola organisasi seoptimal 

mungkin sehingga kinerjanya meningkat. Kinerja yang baik adalah kinerja yang 

optimal, yaitu kinerja yang sesuai standar perushaan dan mendukung tercapainya 

tujuan perusahaan. Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, kinerja 

karyawan menjadi hal utama dalam mendorong peningkatan kinerja sebuah 

perusahaan. Kinerja adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan seseorang atau kelompok 

dalam suatu organisasi pada periode waktu tertentu yang merefleksikan seberapa 

baik seseorang atau kelompok tersebut memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan 

dalam usaha pencapaian tujuan organisasi (Bernardin dan Russell, 2002).  

 Kinerja karyawan bisa tercipta apabila variabel-variabel yang 

mempengaruhinya dapat terakomodasikan dengan baik dan bisa diterima oleh 
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semua karyawan di dalam suatu organisasi atau perusahaan, seperti lingkungan 

kerja dan disiplin kerja. Jika lingkungan kerja dapat membuat suasana nyaman 

dan memberikan ketenangan maka akan membuat suasana kerja menjadi 

kondusif, sehingga dapat meningkatkan hasil kerja seseorang menjadi lebih baik, 

karena bekerja tanpa gangguan (Kasmir : 2016 :192). Begitu juga dengan disiplin 

kerja, dengan  mengetahui  disiplin  kerja  karyawan  maka  nilai kinerja  dari  

para  karyawan  pun  akan  dapat  diketahui.  Hal  tersebut  dikarenakan disiplin  

kerja  dan  kinerja  karyawan  memiliki  keterhubungan, sesuai dengan pendapat 

Leiden (2001:63) yang mengatakan “Dengan  ditegakannya  disiplin  maka  dapat  

mengatasi  masalah  kinerja yang   buruk   dan   memperkuat   pengaruh   prilaku   

kerja pegawai dalam kelompok atau organisasi. Apabila disiplin  dapat  

dilaksanakan  dengan baik  serta  tidak  menunda  waktu  maka  masalah  kinerja  

tidak  dibiarkan menjadi parah, dan kemungkinan masalah yang terjadi dapat 

diatasi secara tepat dan mudah”. 

 CV. Tiara Abadi adalah perusahaan yang bergerak dalam hal produksi air 

mineral dengan merk “HK” yang sudah menjalankan operasi produksinya sejak 

2014 yang penjualannya tersebar untuk area madura (Sumenep, Pamekasan dan 

Sampang) mengalami penurunan kinerja pada tahun 2016 lalu. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari bagian pemasaran CV. Tiara Abadi, kinerja perusahaan 

mengalami penurunan yang dapat dilihat dari penurunan jumlah produksi tahunan 

dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Berikut adalah data 

produksi tahunan CV. Tiara Abadi 2014-2016. 
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Tabel 1.1 

. Data Target dan Realisasi produksi di CV. Tiara Abadi Periode 

2014– 2016 

No Tahun 
Produksi (unit) 

Target Realisasi 
Persentase 

produksi  (%) 
1 2014 1.600.000 1.450.000 90% 
2 2015 1.600.000 1.460.000 91% 
3 2016 1.600.000 1.400.000 87% 

Sumber: bagian produksi CV. Tiara Abadi 

 Dari table 1.1 dapat dilihat bahwa kinerja CV. Tiara Abadi mengalami naik 

turun pada periode 2014-2016. Capaian produksi pada periode 2014-2015 

cenderung mengalami kenaikan yang positif dari produksi yang telah ditargetkan 

oleh CV. Tiara Abadi hingga kemudian mengalami penurunan yang cukup 

mencolok pada periode 2016. Pada periode 2016 karyawan hanya mampu 

memproduksi 1.400.000 unit produk dari 1.600.000 unit produk yang ditargetkan 

atau hanya sebesar 87% nya saja. Berbeda dengan periode 2014-2015 dimana 

karyawan mampu memproduksi 1.450.000 s/d 1.460.000 unit produk dari 

1.600.000 unit produk yang ditargetkan atau sebesar 91 % nya. Hal ini 

menunjukkan adanya penurunan kinerja karyawan yang berimbas pada 

menurunnya kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

 Secara kualitas CV. Tiara Abadi masih belum bisa dikatakan maksimal 

terlihat masih tingginya jumlah produk gagal tiap tahunnya. Berikut adalah data 

jumlah barang rusak dari CV. Tiara Abadi tahun 2016. 
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Tabel 1.2 

Data Jumlah Barang Rusak pada CV. Tiara Abadi Periode 2016 

No Bulan 
Jumlah barang 
produksi (unit) 

Jumlah barang 
rusak (unit) 

Persentase 
(%) 

1 Januari 130000 2661 2% 
2 Pebruari 130000 2500 2% 
3 Maret 130000 2450 2% 
4 April 130000 2231 2% 
5 Mei 140000 3981 3% 
6 Juni 140000 3860 3% 
7 Juli 125000 2100 2% 
8 Agustus 125000 1980 2% 
9 September 140000 4500 3% 
10 Oktober 150000 5842 4% 
11 November 130000 1863 1% 
12 deseber 130000 1993 2% 

Total 1600000 35961 28% 
Rata-Rata 133333 166 2% 

Sumber: Bagian produksiCV. Tiara Abadi 

 Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa barang produksi yang rusak (produk 

gagal) mencapai 35.961 dari 1.600.000 jumlah barang produksi pada periode 2016 

atau dengan rata-rata sebesar 2 %. Jumlah yang demikian masih relatif tinggi 

menurut bagian produksi perusahaan Bapak Hambali sehingga perlu adanya 

peningkatan kualitas barang produksinya agar tidak mudah mengalami kerusakan 

dan jumlah barang yang rusak dapat diminimalisir. 

 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bahri Zulkarnain selaku Manager di 

CV. Tiara Abadi, kurangnya kehati-hatian karyawan dalam menjalani tugas-tugas 

yang diberikan oleh atasan masih sering terjadi kesalahan seperti pengepakan 

pada barang produksi, pemindahan barang produksi. Kesalahan seperti ini sering 

kali terjadi terutama bagi karyawan baru yang ditugaskan oleh atasannya. Hal ini 

memungkinkan timbulnya salah paham antar karyawan di lokasi kerja.  
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 Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Human Resource 

Development CV. Tiara Abadi Bapak Halili, diketahui bahwa kerjasama antar 

sesama rekan kerja di perusahaan masih belum maksimal, terlihat dari masih 

adanya karyawan yang lebih suka bekerja secara individu daripada harus bekerja 

bersama. Padahal kerjasama dalam tim kerja harusnya menjadi sebuah kebutuhan 

dalam mewujudkan keberhasilan kinerja dan prestasi kerja. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kerjasama antar sesama rekan kerja masih belum 

maksimal sebagaimana yang diharapkan. Nitisemito (2002 : 183) berpendapat 

bahwa indikator dari lingkungan kerja adalah suasana kerja, hubungan dengan 

rekan kerja, hubungan antara bawahan dengan pimpinan, tersedianya fasilitas 

untuk karyawan. 

 Kondisi fisik perusahaan yang belum tertata rapi serta ruang kerja yang 

masih belum kondusif dinilai sebagai faktor penghambat dalam meningkatkan 

kinerja karyawan. Tempat kerja masih dalam proses renovasi sehingga karyawan 

sering kali terganggu dengan suasana yang kurang nyaman, sirkulasi udara yang 

kurang begitu baik, dan ukuran ruangan yang kurang luas mengakibatkan 

tumpukan barang produksi ada di mana-mana. 

 Selain kondisi fisik lingkungan kerja, lingkungan kerja non fisik di CV. 

Tiara Abadi seperti hubungan antara sesama rekan kerja kerap kali menjadi 

keluhan di antara sesama karyawan. Sebagai contoh yaitu karyawan yang bertugas 

di bagian keuangan mengeluhkan kinerja dari rekan-rekannya yang sering kali 

terlambat dalam mengumpulkan data rekapitulasi omset harian yang diperoleh 

sehingga terjadi penumpukan data yang harus direkapitulasi. Keterlambatan 
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seperti ini akhirnya menimbulkan kesan yang kurang baik dalam diri karyawan di 

bagian keuangan tersebut sehingga memunculkan sedikit masalah diantara sesama 

rekan kerja.  

 Hal lain yang dapat dilihat di perusahaan adalah belum tersedianya kantin, 

jaminan kesehatan serta jenjang karir yang menarik menandakan belum adanya 

fasilitas yang memadai. Kondisi semacam inilah yang dianggap menyebabkan 

turunnya kinerja karyawan. 

 Hasil wawancara yang dilakukan dengan 25 orang karyawan CV. Tiara 

Abadi, menyatakan bahwa disiplin kerja juga merupakan faktor yang perlu 

mendapatkan perhatian dari perusahaan. Hal ini kemudian dibenarkan oleh 

Human Resource Development bapak Halili dan bagian keuangan perusahaan 

Bapak Zaini yang menilai bahwa disiplin kerja memang perlu diperhatikan. Rivai, 

(2005 : 444) mengemukakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur 

disiplin kerja adalah kehadiran, ketaatan pada peraturan kerja, ketaatan pada 

standar kerja, tingkat kewaspadaan tinggi, dan bekerja etis. 

 Masalah disiplin kerja di CV. Tiara Abadi perlu diperhatikan sebab presensi 

karyawan dilakukan secara manual atau tidak tertulis untuk karyawan yang 

bekerja di bagian produksi dan pergudangan. Presensi hanya dilakukan dengan 

cara melihat karyawan yang berada di ruang kerja lalu melaporkannya ke 

pimpinan perusahaan. Tidak adanya presensi tertulis ini tentu akan menimbulkan 

celah bagi karyawan untuk melakukan tindakan indisipliner (wawancara dengan 

Human Resource Development bapak Halili). 
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 Fenomena lain yang masih sering ditemui adalah kurang adanya rasa hormat 

kepada karyawan yang jabatan atau posisinya lebih tinggi dari karyawan lainnya, 

seperti memanggil nama yang bersangkutan secara langsung. Karyawan terlalu 

menganggap dirinya sangat dekat dengan atasannya sehingga menimbulkan rasa 

kurang hormat terhadap atasannya. Hal ini mengindikasikan bahwa karyawan 

dinilai belum mampu bekerja secara etis. 

 Selain faktor lingkungan kerja dan disiplin kerja karyawan, ada beberapa 

faktor lain yang dianggap memengaruhi kinerja karyawan pada CV. Tiara Abadi 

seperti komitmen karyawan terhadap pekerjaan dan perusahaan yang dinilai 

kurang adanya rasa memiliki terhadap perusahaan. Karyawan cenderung 

memanfaatkan kata “kekeluargaan” yang melekat pada perusahaan karena 

memang sebagian besar karyawannya merupakan family dan tetangga sekitar 

sehingga kinerja yang dihasilkan dirasa belum optimal. Beberapa karyawan juga 

berpendapat bahwa menurunnya kinerja disebabkan oleh beban kerja yang cukup 

tinggi serta kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan juga dinilai belum 

maksimal. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut dan belum adanya penelitian tentang 

lingkungan kerja dan disiplin kerja yang dilakukan di CV. Tiara Abadi, maka 

penelitian dengan judul “Pengaruh Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan CV. Tiara Abadi“ penting untuk dilakukan. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penyusunan 

penelitian ini, penulis terlebih dahulu merumuskan masalah sebagai dasar kajian 

penelitian yang akan dilakukan, yaitu: 

1. Bagaimana lingkungan kerja, disiplin kerja dan kinerja karyawan pada CV. 

Tiara Abadi? 

2. apakah lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di 

CV. Tiara Abadi? 

3. Apakah disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di CV. 

Tiara Abadi? 

4. Apakah lingkungan kerja dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan di CV. Tiara Abadi? 

5. Diantara variabel lingkungan kerja dan disiplin kerja manakah yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

C. Batasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, ada beberapa 

permasalahan yang ditemui di CV. Tiara Abadi seperti kinerja, lingkungan kerja, 

disiplin, komitmen, dan lain-lain. Agar penelitian ini tidak melebar terlalu jauh, 

maka penulis membatasi pada obyek yang diteliti yaitu karyawan sebanyak 57 

dibagian produksi di CV. Tiara Abadi. Peneliti dalam hal ini membatasi masalah 

kinerja yang berhubungan dengan lingkungan kerja dan disiplin kerja. 

 Peneliti membatasi lingkungan kerja yang didasarkan pada pendapat yang 

telah dikembangkan oleh Serdamayanti (2011), yang mendefinisikan lingkungan 
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kerja merupakan keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan 

sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya 

baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok, meliputi : Sirkulasi udara 

di tempat kerja, hubungan dengan rekan kerja, hubungan antara bawahan dengan 

pimpinan dan tersedianya fasilitas untuk karyawan. 

 Disiplin kerja yang didasarkan pada pendapat yang dikembangkan oleh 

Rivai (2010) yang mendefinisikan disiplin kerja merupakan alat yang digunakan 

para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk 

mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan 

norma-norma sosial yang berlaku. Yang meliputi kehadiran, ketaatan pada 

peraturan kerja, ketaatan pada standar kerja dan tingkat kewaspadaan tinggi, dan 

bekerja etis 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

a. Mendiskripsikan lingkungan kerja, disiplin kerja dan kinerja karyawan di 

CV. Tiara Abadi. 

b. Menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di CV. 

Tiara Abadi. 

c. Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di CV. 

Tiara Abadi. 
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d. Menganalisis pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan di CV. Tiara Abadi. 

e. Mengetahui variabel dominan antara lingkungan kerja dan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan di CV. Tiara Abadi 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak manajemen CV. Tiara Abadi.Terutama untuk 

meningkatkan kinerja melalui disiplin kerja dan lingkungan kerja. 

b. Bagi Pihak Lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi penulis 

lain dan dapat menjadi sumber informasi maupun pertimbangan bagi 

penulis yang sedang menganalisis penelitian yang sama. 

 


