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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan salah satu pemegang peran 

penting bagi perusahaan berskala besar maupun kecil karena sumber daya 

manusia merupakan penggerak utama didalam perusahaan. Sudah 

seharusnya perusahaan memperhatikan sumber daya manusia yang ada.  

Tujuan yang ada didalam perusahaan tidak lepas dari peranan 

masing-masing individu karyawan. Ardana (2012) menyatakan sumber 

daya manusia adalah harta atau aset paling berharga yang dimiliki suatu 

perusahaan, karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh unsur 

manusia.   

Seorang karyawan dapat dinilai bekerja dengan optimal atau 

kurang optimal dapat dilihat melalui kinerja. Pandangan terhadap kinerja 

merupakan sebagai suatu proses  ataupun hasil dari seseorang terhadap 

suatu pekerjaan. Simamora (2006) menyatakan bahwa kinerja adalah 

merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang 

dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 

moral maupun etika. 
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Kabupaten Klungkung merupakan salah satu kabupaten yang 

terletak di Pulau Bali, Indonesia. Klungkung merupakan salah satu daerah 

yang dengan pertumbuhan ekonomi terpesat di Bali. Ada beberapa sektor 

yang mendukung perokonomian di Klungkung berkembang pesat ialah 

sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan industri rumah tangga.  

Industri sendiri memiliki arti suatu usaha atau kegiatan pengelolaan 

bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang 

memiliki nilai tambah untuk mendapat keuntungan. Suatu yang dihasilkan 

dari  industri tidak hanya berupa barang tetapi juga dalam bentuk jasa (UU 

No 03 Tahun 2014, perindustrian).  

Menurut Sukirno dalam Ananda (2016) industri mempunyai dua 

pengertian yaitu pengertian secara umum dimana industri diartikan sebagai 

perusahaan yang menjalankan operasi dibidang kegiatan ekonomi yang 

tergolong kedalam sektor sekunder sedangkan yang selanjutnya adalah 

pengertian dalam teori ekonomi, dimana industri diartikan sebagai 

kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang yang 

sama dalam suatu pasar.   

Peluang usaha yang mulai bermunculan dalam era sekarang 

semakin sedikit sehingga industri rumah tangga merupakan salah satu 

alternatif untuk memajukan perekonomian daerah maupun perokonomian 

keluarga. Fokus peneliti saat ini adalah salah satu home industry di 

Klungkung yang bergerak di bidang produksi kacang kapri dengan pemilik 

sekaligus pendiri usaha bernama Ibu Naimah.   
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Industri semacam ini dapat dikelola di dalam rumah sehingga dapat 

dipantau setiap saat. Usaha rumah tangga semacam ini dikelola oleh 

orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan lingkungan 

sekitar. Modal yang dibutuhkan usaha ini tidak terlalu besar dan alat-alat 

yang digunakan bersifat manual. Industri rumah tangga ini secara tidak 

langsung membantu dan memberi peluang bagi lingkungan sekitar untuk 

menambah pemasukan ekonomi bagi keluarga. 

Home industry yang dapat bertahan dalam tekanan persaingan 

global secara stagnan bahkan fluktuatif adalah home industry yang 

memiliki strategi baik. Industri rumah tangga atau home industry dituntut 

untuk bisa turut serta dalam persaingan global secara kompetitif, inovatif 

dan kreatif. Bagi home industry, meningkatkan daya tahan sumberdaya 

manusia yang dimiliki  untuk tetap dapat bersaing dalam dunia kompetisi 

adalah merupakan suatu kebutuhan.  

Mangkunegara (2005), menyatakan bahwa  kinerja karyawan 

adalah sesuatu yang dihasilkan oleh seseorang yang dapat dilihat secara 

kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa 

kinerja yang dihasilkan dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas.  

Berdasarkan pernyataan Wexley dan Yukl, mengidentifikasi faktor 

faktor yang juga dapat mempengaruhi kinerja adalah motivasi kerja dan 

disiplin kerja merupakan salah satu faktor penting keberhasilan didalam 

perusahaan atau organisasi. Menurut Bangun (2012:312), motivasi 
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merupakan suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang 

melakukan suatu perbuatan/kegiatan yang dilakukan secara sadar. 

 Moenir (2002:394) menyatakan bahwa disiplin merupakan bentuk 

ketaatan seseorang terhadap suatu aturan, baik secara tertulis maupun tidak 

tertulis yang telah ditetapkan suatu perusahaan. Pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa kedisiplinan merupakan salah satu indikator yang 

perlu diperhatikan perusahaan terhadap seorang karyawan agar tercipta 

ketertiban dan efisiensi dalam bekerja.  

Penelitian ini menggunakan subjek berupa home industry kacang 

kapri yang merupakan produsen khusus kacang kapri di Klungkung, Bali. 

Kacang kapri ini pun dijadikan oleh-oleh bagi masyarakat sekitar dan 

dijadikan menu hidangan utama saat Hari Raya. Karyawan yang dimiliki 

Ibu Naimah mayoritas diambil dari masyarakat sekitar yang berstatus 

sudah berkeluarga dan mayoritas beragama islam.  

Pemilik usaha ini mengajak masyarakat sekitar untuk menjadi 

karyawan home industry kacang kapri  memiliki tujuan salah satunya 

untuk membantu perekonomian keluarga.  Pemilik sekaligus pendiri usaha 

home industry  kacang kapri ini sudah menjalani usahanya kurang lebih 8 

tahun sampai saat ini. Tidak semuanya berjalan dengan lancar tanpa 

kesulitan-kesulitan didalamnya.  

Pada tahun 2017, karyawan bagian produksi mengalami penurunan 

produksi yang cukup banyak dan tingkat disiplin yang cukup tinggi.  

Kinerja menjadi masalah yang cukup serius dalam sebuah perusahaan 
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bersekala besar ataupun kecil. Kualitas dan kuantitas yang dihasilkan 

karyawan dengan baik dapat mendefinisikan bahwa kinerja perusahaan itu 

baik.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan pada 

home industry kacang kapri, mereka menjawab sisi kualitas kacang kapri 

dilihat dari proses pembuatan kacang kapri hingga siap di package dan 

diantarkan ke toko-toko yang ingin menjual kembali.  

  Salah satu fenomena yang terjadi pada home industry bagian 

produksi kacang kapri pada tahun 2017, karyawan produksi mengalami 

penurunan dalam menghasilkan produk kacang kapri. Bagian produksi 

kacang kapri yang berdomisili di Klungkung memiliki masalah yang 

cukup serius didalam menjalani sebuah proses produksi. 

Tabel 1.1 

Data Hasil Produksi Usaha Kacang Kapri di Klungkung 

Tahun 2017 

Bulan 
Target 

(kg) 

Realisasi 

(kg) 

Presentase 

Realisasi 

terhadap 

Target 

(%) 

Selisih 

Target 

terhadap 

Realisasi 

(kg) 

Presentase 

Realisasi 

terhadap 

Target 

(100-%) 

Januari 600kg 600kg 100 0 0 

Februari 600kg 600kg 100 0 0 

Maret 600kg 600kg 100 0 0 

April 600kg 600kg 100 0 0 

Mei 600kg 600kg 100 0 0 

Juni 600kg 600kg 100 0 0 

Juli 600kg 530kg 88,33% 70kg 11,67% 

Agustus 600kg 515kg 85,83% 85kg 14,17% 

September 600kg 490kg 81,67% 110kg 18,33% 

Oktober 600kg 475kg 79,16% 125kg 20,84% 

November 600kg 460kg 76,67% 140kg 23,33% 

Desember 600kg 435kg 72,50% 165kg 27,50% 

      

   Sumber: Home Industry Kacang Kapri Tahun 2017(diolah) 
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Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa target output yang 

dihasilkan karyawan bagian produksi pada 6 bulan pertama masih sesuai 

dengan target yang ditentukan namun memasuki 6 bulan setelahnya 

dimulai pada bulan Juli, karyawan bagian produksi mengalami penurunan 

secara berkala.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan bagian 

produksi, menyatakan bahwa output yang dihasilkan mengalami 

penurunan dikarenakan pemilik usaha home industry kurang 

memerhatikan perawatan terhadap beberapa alat yang digunakan secara 

manual. Sehingga menghambat proses dari produksi dan secara tidak 

langsung output yang dihasilkan ikut menurun.  

Sedangkan besaran presentase output yang ditentukan untuk tingkat 

kegagalan produksi adalah kurang dari 10%. Selama tahun 2017 salah satu 

karyawan menyatakan bahwa terdapat beberapa kesalahan dari proses 

kacang kapri tersebut di tahun 2017 kurang lebih 80kg kacang yang gagal 

dalam proses penggorengan. 

Berdasarkan data diatas, bagian produksi pada bulan Juli 

mengalami penurunan yang cukup besar hingga mencapai presentase 

27,50%. Hal tersebut menjadi permasalahan yang dihadapi home industry, 

karena apabila penurusnan output atau hasil produksi terjadi secara terus 

menerus maka akan menjadi dampak yang kurang baik bagi 

keberlangsungan home industry. 
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Jumlah produksi yang dihasilkankan karyawan bagian produksi 

mengalami penurunan pada bulan Juli sampai dengan Desember. Sehingga 

membuat waktu menjadi mundur dan tidak tepat waktu. Ketepatan waktu 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut; 

Tabel 1.2 

Data Ketepatan Waktu Produksi Kacang Kapri di Klungkung 

Tahun 2017 

Bulan 
Target 

(kg) 

Realisasi 

(kg) 

Hari 

Kerja 

Target 

Produksi 

Perhari 

(kg) 

Realisasi 

Produksi 

Perhari 

(kg) 

Realisasi 

Waktu 

Penyelesaian 

Produksi 

Januari 600kg 600kg 24hari 25kg/hari 25kg/hari 24hari 

Februari 600kg 600kg 24hari 25kg/hari 25kg/hari 24hari 

Maret 600kg 600kg 23hari 26kg/hari 26kg/hari 23hari 

April 600kg 600kg 23hari 26kg/hari 26kg/hari 23hari 

Mei 600kg 600kg 22hari 27kg/hari 27kg/hari 22hari 

Juni 600kg 600kg 22hari 27kg/hari 27kg/hari 22hari 

Juli 600kg 530kg 23hari 26kg/hari 23kg/hari 26hari 

Agustus 600kg 515kg 24hari 25kg/hari 21kg/hari 29hari 

September 600kg 490kg 24hari 25kg/hari 20kg/hari 30hari 

Oktober 600kg 475kg 22hari 27kg/hari 21kg/hari 29hari 

November 600kg 460kg 22hari 27kg/hari 21kg/hari 29hari 

Desember 600kg 435kg 24hari 25kg/hari 18kg/hari 37hari 

Rata-rata      35hari 

Sumber: Home Industry Kacang Kapri, Tahun 2017 (diolah) 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat data ketepatan waktu pada 

bulan Januari sampai bulan Juni karyawan bagian produksi melakukan 

pekerjaan sesuai tepat waktu. Kemudian, pada bulan Juli sampai Desember 

realisasi waktu penyelesaian karyawan bagian produksi home industry di 

tahun 2017 mengalami keterlambatan produksi sebanyak 35 hari.  Hal ini 

dapat membawa dampak kurang baik bagi home industry kacang kapri. 

Upaya dalam meningkatkan kinerja karyawan, pemilik usaha 

seharusnya lebih memerhatikan secara kualitas , kuantitas, ketepatan 
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waktu dan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk 

memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh karyawan untuk menjadi lebih 

produktif dan kreatif. Tujuan usaha akan berhasil apabila karyawan 

melakukan tugasnya dengan baik serta senang dalam menjalankan tugas 

sehingga hasil yang diperoleh akan baik.  

Disiplin kerja merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja individu karyawan maupun perusahaan. Karena 

semakin baik disiplin pada karyawan maka akan memberikan dampak bagi 

kinerja. Disiplin kerja karyawan dapat dilihat dari beberapa sisi, salah 

satunya tingkat kehadiran, hal ini dapat dilihat dari data absensi. 

Tabel 1.3 

Data Tingkat Absensi Tahun 2017 

Bulan 

Total 

Karya-

wan 

Total 

hari 

kerja 

Total 

(orang) 

Absensi 

Karya-

wan 

(orang) 

Total 

kehadi- 

ran 

(orang) 

Presen-

tase 

Ketidak-

hadiran 

(%) 

Januari 57 24 1368 35 1333 2,55% 

Februari 57 24 1368 35 1333 2,55% 

Maret 57 23 1311 36 1275 2,74% 

April 57 23 1311 36 1275 2,74% 

Mei 57 22 1254 37 1217 2,95% 

Juni 57 22 1254 37 1217 2,95% 

Juli 57 23 1311 43 1268 3,28% 

Agustus 57 24 1368 45 1323 3,29% 

Septem-ber 57 24 1368 48 1320 3,51% 

Oktober 57 22 1254 50 1204 3,99% 

November 57 22 1254 50 1204 3,99% 

Desember 57 24 1368 52 1316 3,80% 

Rata-Rata      3,19% 

         Sumber: Home Industry Kacang Kapri 2017 

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa tingkat kehadiran 

karyawan home industry kacang kapri 1 tahun terakhir terlihat rata-rata 
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jumlah presentase kehadiran karyawan terhadap absensi menunjukkan diatas 

3%. Menurut Mudiartha, (2001) menyatakan rata-rata absensi 2-3% per bulan 

masih dapat dinyatakan baik, dan absensi lebih dari 3% menggambarkan 

kondisi disiplin kerja dan kinerja karyawan yang tidak baik.  

Berdasarkan data absensi karyawan bagian produksi diatas,  

menunjukkan tingkat absensi yakni di atas 3% ini menunjukkan bahwa ada 

suatu hal yang menjadi masalah yang terjadi di dalam tingkat disiplin 

karyawan pada home industry. Kurangnya kedisiplinan karyawan pada 

bagian produksi kacang kapri ini di indikasikan karena kurangnya sistem 

yang mengatur kedisiplinan pada karyawan. 

Hasil dari wawancara dengan pemilik usaha home industry, Ibu 

Naimah menyatakan bahwa salah satu penyebab kurangnya tingkat 

kedisiplinan karyawan bagian produksi ini dipengaruhi oleh kurangnya 

sistem absensi yang baik pada setiap harinya dan dipengaruhi oleh 

sebagian karyawan kurang menghargai dan mematuhi adanya absensi yang 

diberlakukan dan sebagian karyawan bagian produksi sudah berkeluarga 

sehingga sering meminta toleransi untuk tidak hadir bekerja.  

Kedisiplinan yang diterapkan dari pemilik usaha pun kurang 

ditegaskan salah satunya dapat diketahui setelah saya mengadakan 

wawancara terhadap beberapa karyawan Ibu Naimah, mereka menyatakan 

bahwa 8 tahun berjalan produksi kacang kapri ini namun sangat 

disayangkan karyawan tidak memiliki aturan khusus dalam berpakaian. 

Jadi, pakaian yang digunakan karyawan sangat bebas dan rapi.  
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Pemeliharaan terhadap peralatan yang ada pada bagian produksi 

kurang dilakukan secara berkala dan intens pada setiap bulannya. Itu 

menyebabkan kurang terciptanya kedisiplinan dalam lingkungan 

karyawan. Disiplin merupakan salah satu sikap yang perlu diperhatikan 

didalam melakukan kegiatan apapun, baik berupa perusahaan yang sudah 

bersekala besar maupun bersekala kecil seperti home industry.  

Disiplin kerja diterapkan oleh pemilik usaha home industry kacang 

kapri ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja baik secara kualitas, 

kuantitas maupun ketepatan waktu.  Menurut Ardana dalam Prawira 

(2014), disiplin kerja adalah suatu sikap individu untuk menghormati, 

menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, 

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta mampu 

melaksanakannya dan tidak menolak untuk menerima sanksi-sanksinya 

untuk mencapai kinerja yang baik. 

Selain disiplin kerja, ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja salah satunya motivasi. Motivasi juga merupakan 

salah satu  strategi untuk meningkat kinerja karyawan. Menurut Sutrisno 

dalam Prawira (2014) motivasi adalah sikap seseorang yang berupa 

dorongan dari dalam diri sesorang untuk melakukan suatu aktivitas 

tertentu. 

Motivasi yang diberikan pemilik usaha terhadap karyawan didalam 

suatu usaha secara tidak langsung akan memberikan dampak postif bagi 

karyawan  untuk mencapai tujuan usaha dengan baik. Menurut Supardi 
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dan Syaiful dalam Suprayitno (2007) motivasi adalah keadaan seseorang 

yang mendorong timbulnya keinginan untuk bekerja mencapai tujuan.  

Menurut David McClelland (2009) seorang karyawan dikatakan 

memiliki motivasi kerja yang tinggi apabila, didalam dirinya memiliki: 

kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan akan kekuasaan dan kebutuhan 

cinta atau afiliasi. Ibu Naimah menyatakan bahwa motivasi yang dimiliki 

karyawan bagian produksi terbilang cukup baik. 

Faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi 

motivasi dalam diri setiap karyawan. Sebagian karyawan produksi sudah 

berstatus keluarga, dengan begitu karyawan seringkali merasa lemas ketika 

bekerja. Karyawan berfikiran bahwa pekerjaan yang mereka kerjakan itu 

berupa sampingan. Sehingga tidak ada dorongan dari diri untuk berlomba-

lomba dalam mencapai tujuan.  

Fenomena yang terjadi dalam karyawan bagian produksi selain 

keberadaan mereka yang hanya sekedar ibu rumah tangga sehingga 

pekerjaan yang mereka kerjakan itu sekedar untuk memenuhi kebutuhan 

hidup saja, yang terpenting mereka ada penghasilan dan dapat 

menyelesaikan pekerjaan rumah tangga mereka.  

Kemudian, kebutuhan rasa aman dari pemilik untuk karyawan 

dapat dikatakan belum maksimal. Semisal pada peralatan yang harus 

digunakan saat berlangsungnya proses produksi kacang kapri. Kebutuhan 

interaksi dengan karyawan lainnya masih termasuk kurang baik. 
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Dapat dilihat lingkungan sekitar tidak banyak terdapat home industry 

produksi kacang, hanya Ibu Naimah yang memiliki tempat produksi berupa 

home industry.  Dan disekitar hanya terdapat rumah-rumah masyarakat 

sekitar. Sehingga, hal tersebut memberi kemudahan untuk berinteraksi dan 

melangsungkan kegiatan promosi pada masyarakat sekitar.   

Karyawan memiliki kebebasan berpendapat dalam 

mengembangkan ide-ide dalam kegiatan produksi dan kreativitas yang 

cukup mereka miliki tidak begitu cepat perkembangannya, dikarenakan 

faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhinya. Salah satunya 

pendidikan, usia, lingkungan dan motivasi dari dalam diri mereka sendiri.  

Kurangnya perhatian terhadap karyawan juga disebabkan pemilik 

usaha sudah yang tidak berusia muda lagi, pemilik usaha dapat dikatakan 

kurang dalam memberikan motivasi kepada karyawan sehingga 

berdampak pada motivasi kerja karyawan 

Menurut teori ERG yang dikemukakan oleh Clayton P.Alderfer. 

Menurut Sutrisno, (2009:135) mengemukakan jika seorang karyawan 

dikatakan motivasi didalam dirinya itu tinggi maka kebutuhan akan 

terpenuhi, didalam teori ini kebutuhan manusia dibagi menjadi 3: (1) 

Existence (keberadaan) yaitu kebutuhan dalam bertahan hidup atau 

kebutuhan fisik, (2) Relatedness (kekerabatan atau sosial) yaitu kebutuhan 

untuk berinteraksi dengan orang lain, dan (3) Growth (Pertumbuhan) yaitu 

kebutuhan berhubungan dengan pengembangan diri untuk menjadi 

produktif dan kreatif. 
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Menurut Hasibuan (2006) menyatakan, motivasi kerja adalah 

dorongan atau motif dari seorang atasan untuk mengarahkan bawahannya 

agar mau bekerja secara produktif untuk mewujudkan tujuan yang telah 

ditetapkan organisasi. Maka dari itu, dorongan dari dalam diri ataupun dari 

atasan memiliki pengaruh untuk mencapai tujuan sebuah usaha. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan 

diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui motivasi kerja, disiplin kerja 

dan kinerja karyawan. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian dengan 

mengambil judul skripsi yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja dan 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan  (Studi pada karyawan 

bagian  produksi Home Industry Kacang Kapri di Klungkung )”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan 

yang peneliti ungkap dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah motivasi kerja, disiplin kerja dan kinerja karyawan 

pada home industry  kacang kapri bagian produksi? 

2. Apakah motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh secara 

parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan pada home industry  

kacang kapri bagian produksi? 

3. Diantara variabel motivas kerja dan displin kerja, manakah yang 

paling kuat berpengaruh terhadap kinerja pada home industry  

kacang kapri bagian produksi? 
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C. Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi dari rumusan 

masalah, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut, 

variabel motivasi yang digunakan dalam penelitian berdasarkan indikator 

teori motivasi ERG dan penelitian ini hanya meneliti karyawan bagian 

produksi kacang kapri.  

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan motivasi, disiplin kerja dan kinerja karyawan 

pada home industry  kacang kapri bagian produksi. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh motivasi kerja dan disiplin 

kerja secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan pada 

home industry  kacang kapri bagian produksi. 

3. Menguji dan menjelaskan variabel yang paling kuat berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada home industry  kacang kapri 

bagian produksi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun manfaat praktis: 
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1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberi masukan yang baik dan

bermanfaat untuk pengembangan ilmu sumberdaya manusia

khususnya tentang motivasi, disiplin kerja dan kinerja karyawan

pada home industry  kacang kapri bagian produksi.

2. Bagi Penelitian Lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi

pengetahuan khususnya mencakup kinerja, motivasi kerja dan

disiplin kerja dan dapat dijadikan sebagai pembanding untuk

penelitian pada bidang yang sama.


