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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kompetisi saat ini bersifat global yang ditandai dengan 

adanya perubahan-perubahan kondisi ekonomi yang menyebabkan banyak 

perusahaan melakukan restrukturisasi, hal inilah yang kemudian mendorong 

terjadinya perubahan. Sumber daya manusia menjadi salah satu elemen yang 

penting dalam perubahan kondisi ekonomi tersebut, karena sumber daya 

manusia masih menjadi sorotan bagi perusahaan untuk tetap bertahan di era 

globalisasi. Sumber daya manusia memiliki kendali yang dapat menentukan 

keberlangsungan suatu perusahaan. 

Peran sumber daya manusia sebagai salah satu aset terpenting 

perusahaan, tidak hanya dilihat dari hasil produktivitas kerja tetapi juga dilihat 

dari kualitas kerja yang dihasilkan. Kinerja karyawan merupakan hal yang 

patut mendapat perhatian penting dari pihak perusahaan, karena kinerja 

karyawan dapat dikatakan sebagai kemampuan karyawan dalam melakukan 

sesuatu keahlian tertentu (Sinambela, 2012:5). Kinerja karyawan sangatlah 

penting, karena dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan 

karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.  

Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja individu 

karyawannya. Kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh kedisplinan kerja. 

Kedisplinan dari karyawan yang baik, maka kinerja karyawanpun juga akan 
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terlaksana dengan baik pula guna untuk meningkatkan produktivitas serta 

pencapaian tujuan perusahaan. Disiplin kerja mempengaruhi kinerja karyawan, 

dari segi ketepatan waktu sesuai target yang telah ditentukan. Dalam artian, 

apabila disiplin kerja tercapai, akan berpengaruh pada kinerja yang menjadi 

baik pula. Sehingga suatu pekerjaan akan mengalami kelancaran dalam 

penyelesaian tugas dan pencapaian keberhasilan. 

Disiplin mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang 

terhadap tugas-tugas yang diberikan perusahaan maupun tuntutan tugas yang 

terdapat dalam pekerjaan (Simamora, 2006:610). Karyawan yang disiplin 

merupakan karyawan yang menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap 

peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta 

sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-

sanksinya apabila melanggar tugas dan wewenang yang dimiliki 

(Sastrohadiwiryo, 2005:291). 

Penerapan disiplin bagi karyawan diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. Apabila tingkat kedisplinan kerja karyawan kurang efektif 

maka akan mempengaruhi aktivitas seseorang dalam pencapaian tujuannya 

karena kedisiplinan kerja merupakan salah satu indikator keaktifan kinerja. 

Terdapat beberapa faktor penentu yang berlaku sebagai variabel pemediasi 

(perantara) yang mempengaruhi kedisiplinan kerja terhadap kinerja. 

Mangkuprawira dan Hubeis (2007:160) menyebutkan bahwa kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ektrinsik. Salah satu faktor instrinsik 

diantaranya adalah self efficacy. 
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Kreitner dan Kinicki (2003:169) menyatakan bahwa self efficacy 

merupakan keyakinan seseorang mengenai peluangnya untuk berhasil 

mencapai tugas tertentu. Self efficacy sangat diperlukan dalam 

mengembangkan kinerja karyawan karena dengan adanya self efficacy dalam 

diri individu akan menimbulkan keyakinan akan kemampuan dirinya 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan atasanya secara tepat waktu. Alwisol 

(2011:344) menjelaskan bahwa self efficacy merupakan penilaian diri, apakah 

dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau 

tidak bisa mengerjakan sesuai yang diisyaratkan. 

Engko (2008:3) menjelaskan bahwa individu yang memiliki self 

efficacy tinggi akan mencurahkan seluruh usaha dan perhatian untuk mencapai 

tujuan dan kegagalan yang terjadi serta membuatanya berusaha lebih giat lagi. 

Seseorang yang memiliki self efficacy yang tinggi mereka mampu melakukan 

sesuatu untuk mengubah kejadian-kejadian disekitarnya, sedangkan seseorang 

dengan self efficacy yang rendah menganggap dirinya pada dasarnya tidak 

mampu mengerjakan segala sesuatu yang ada disekitarnya. Dalam situasi sulit, 

orang yang memiliki self efficacy yang rendah cenderung mudah menyerah, 

sementara orang yang memiliki self efficacy yang tinggi akan berusaha lebih 

keras lagi untuk mengatasi tantangan yang ada. 

PT Pos Indonesia (Parsero) Cabang Bangkalan merupakan suatu 

perusahaan yang bersifat jasa yang di mana tujuannya untuk memberikan 

pelayanan serta kepuasan kepada masyaraka. Pelanggan atau masyarakat akan 

merasa puas jika semua karyawan yang bekerja dengan disiplin. Disiplin harus 



4 

diterapkan secepat mungkin serta dijalankan dengan konsisten. Disiplin kerja 

karyawan dapat dilihat dari kepatuhan karyawan pada peraturan perusahaan, 

cara berpakaian dan kesiapan karyawan dalam memperbaiki kesalahan. 

Fenomana disiplin kerja yang terjadi pada karyawan bagian mail dan 

logistik di PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bangkalan, di mana masih 

banyak pegawai yang kurang memperhatikan kedisiplinan waktu dalam 

mengerjakan tugasnya. Disamping itu, korupsi waktu menjadikan pekerjaan 

yang seharusnya selesai tepat waktu menjadi tidak selesai pada waktunya. 

Masih banyak lagi perilaku pegawai yang menyimpang dari standar kerja yang 

ditetapkan. Bukan tidak mungkin perusahaan atau instansi lambat laun akan 

mengalami defisit kualitas SDM jika kinerja mereka kurang optimal. 

Selain itu, fenomena self efficacy yang terjadi pada karyawan bagian 

mail dan logistik di PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bangkalan adalah 

kurangnya keyakinan diri karyawan dalam menjalankan setiap suatu tugas dan 

tanggung jawabnya, mengakibatkan karyawan sering mengeluh dalam 

menjalankan tugasnya. Rendahnya keyakinan diri menyebabkan karyawan 

merasa tidak yakin atas kemampuannya sendiri dalam menjalankan setiap 

tugas yang diberikan. Adapun tingkat absensi karyawan bagian pengiriman 

barang di PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bangkalan dapat dilihat pada 

Tabel 1.1 berikut ini. 

 

 

 



5 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Absensi Karyawan Bagian Pengiriman Barang  

PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bangkalan  

Bulan Juli – Desember 2017 

 

Bulan 
Status Kehadiran 

Terlambat Masuk Sakit Izin Alpha 

Juli 4 2 1 1 

Agustus 6 2 1 3 

September 10 3 3 4 

Oktober 11 2 5 4 

November 14 5 3 6 

Desember 13 2 7 4 

Rata-rata 9,7 2,7 3,3 3,7 

Sumber: PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bangkalan, 2018 

Dari Tabel 1.1 tergambar tingkat kedisiplinan karyawan berdasarkan 

hari kerja efektif dan jumlah karyawan sebagai salah satu instrumen 

pelaksanaan disiplin termasuk dalam kategori kurang disiplin. Masih 

banyaknya karyawan yang mempunyai disiplin yang rendah dan kurangnya 

kesadaran akan tanggung jawabnya, sehingga sulit untuk mengkoordinir tujuan 

yang ada sebagai dasar untuk peningkatan kerja karyawan. Perlu adanya 

pengawasan dan pembinaan pimpinan agar disiplin kerja karyawan lebih baik 

dan dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan mematuhi peraturan kerja 

yang ada. 

Berdasarkan wawancara dengan sebagian karyawan PT Pos Indonesia 

(Persero) Cabang Bangkalan diperoleh kesimpulan bahwa perusahaan kurang 

upaya untuk mengadakan kegiatan atau suatu hal yang dapat meningkatkan 

disiplin kerja dan percaya diri karyawannya. Padahal seharusnya karyawan 

yang disiplin itu lebih memilih untuk hadir bekerja, dan data ini malah 

menunjukkan sebaliknya sehingga karyawan tidak disiplin dalam bekerja. 
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Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para 

anggota organisasi guna memenuhi berbagai ketentuan. Dalam penerapannya, 

disiplin lebih ditekankan pada unsur kesadaran individu untuk mengikuti 

peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi. Penelitian yang dilakukan 

oleh Liyas dan Primadi (2017) yang menunjukkan bahwa variabel disiplin 

kerja berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai. Dalam hal ini, 

kedisiplinan penting bagi organisasi sebab akan ditaati oleh sebagian besar 

pegawai dan diharapkan pekerjaan akan dilakukan secara efektif. 

Penerapan disiplin bagi karyawan diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja karyawan, disamping itu perlu didukung self efficacy yang baik. 

Kepercayaan terhadap kemampuan diri, keyakinan terhadap keberhasilan yang 

selalu dicapai membuat seseorang bekerja lebih giat dan selalu menghasilkan 

yang terbaik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa self-efficacy dapat 

meningkatkan kinerja individual. Meta analisis yang dilakukan oleh Judge dan 

Bono (2001) menemukan ada pengaruh positif antara self-efficacy dan kinerja 

individual. 

Self efficacy merupakan suatu kepercayaan yang muncul karena 

memiliki keyakinan diri atas kemampuan yang dimilikinya dalam menjalankan 

suatu pekerjaannya, sehingga mampu memperoleh suatu keberhasilan. Self 

efficacy penting untuk diteliti karena sangat dibutuhkan pada diri karyawan 

guna mengasah kemampuan pada bidang yang digeluti serta melaksanakan 

tugas yang diberikan atasan secara optimal. Oleh karena hal tersebut, maka 

peran self-efficacy sangat diperlukan untuk dapat membuat karyawan mampu 

bekerja dengan baik.   



7 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Disiplin Kerja dan Self Efficacy terhadap 

Kinerja Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bangkalan”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah disiplin kerja, self efficacy, dan kinerja karyawan PT Pos 

Indonesia (Persero) Cabang Bangkalan? 

2. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah self efficacy berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

4. Apakah disiplin kerja dan self efficacy berpengaruh secara simultan terhadap 

kinerja karyawan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan 

tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: 

1. Mendeskripsikan disiplin kerja, self efficacy, dan kinerja karyawan PT Pos 

Indonesia (Persero) Cabang Bangkalan. 

2. Menguji pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 

3. Menguji pengaruh self efficacy terhadap kinerja karyawan. 

4. Menguji pengaruh disiplin kerja dan self efficacy secara simultan terhadap 

kinerja karyawan. 
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D. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terfokus pada masalah yang akan diteliti, maka 

obyek yang diteliti difokuskan pada karyawan bagian mail dan logistik 

sebanyak 34 orang dengan dengan masalah dibatasi pada variabel disiplin kerja 

berdasarkan Robbins dan Coulter (2005:182) dengan indikator: disiplin waktu, 

disiplin peraturan, dan disiplin tanggung jawab; self efficacy berdasarkan 

Ghufron dan Risnawati (2014:88) dengan dimensi: tingkat kesulitan, kekuatan 

keyakinan, dan luas bidang perilaku; dan kinerja karyawan berdasarkan Mathis 

dan Jackson (2006:378), dengan indikator: kuantitas kerja, kualitas kerja, dan 

ketepatan waktu. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi Manajemen Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

rekomendasi bagi PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bangkalan khususnya 

kepada pimpinan dalam memperhatikan serta melakukan strategi yang tepat 

untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan menggunakan variabel 

disiplin kerja dan self efficacy. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain 

yang akan meneliti tentang disiplin kerja, self efficacy, dan kinerja karyawan 

dengan tambahan variabel yang lain. 


