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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

UKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia yang saat 

ini berkembang dengan cepat dan mampu mengurangi tingkat pengangguran 

serta kemiskinan. Saat ini perkembangan UKM sangatlah pesat dalam hal 

berinvoasi dan juga mampu bersaing dengan perusahaan yang sudah mempunyai 

nama dipangsa pasar. Seperti halnya UKM Woody Boots yang bergerak 

dibidang pembuatan sepatu kulit yang berada di kota Malang. Walaupun usaha 

ini tergolong masih baru akan tetapi mereka mampu bersaing dengan produk 

lokal lainnya. 

Fenomena yang sedang dialami oleh UKM Woody Boots saat ini yaitu 

kuantitas kinerja karyawan yang kian lama menurun dikarenakan masih ada 

karyawan yang tidak taat pada peraturan absensi dan peraturan jam kerja 

sedangkan UKM telah memfasilitasi sarana dan prasarana yang ada di 

lingkungan kerja karyawan. Walaupun masih adanya karyawan yang tidak puas 

dengan kebersihan tempat kerja yang kurang terjaga dan gudang tempat 

penyimpanan hasil produksi masih belum sesuai dengan kapasitas. 

Pada dasarnya kinerja menekankan terhadap apa yang dihasilkan dari 

fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out-come), bila diperhatikan 

lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan merupakan 

suatu proses yang mengolah input menjadi output (hasil kerja). Mengingat 

kinerja mengandung komponen kompetensi dan produktivitas, maka hasil 
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kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu dalam 

pencapaiannya terutama tujuan organisasi. Peningkatan kinerja kayawan yang 

akan memberikan nilai positif dan membawa kemajuan bagi UKM untuk 

bertahan dalam suatu persaingan yang stabil. Kinerja pegawai dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun 

yang berhubungan dengan lingkungan organisasi.  

Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara 2014 : 9). 

Berdasarkan survey awal dengan bapak syahmi selaku pemilik UKM, 

diketahui bahwa sepatu yang dihasilkan oleh karyawan tergolong rapi dan 

nyaman saat digunakan. Oleh karena itu, produk yang berkualitas tinggi sangat 

diperlukan agar keinginan konsumen dapat terpenuhi. Keinginan konsumen 

yang terpenuhi sesuai dengan harapannya akan membuat konsumen merasa 

senang menerima suatu produk bahkan sampai loyal terhadap produk tersebut. 

Sedangkan kuantitas kinerja yang dihasilkan oleh karyawan UKM Woody Boots 

Malang sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Kinerja Karyawan dapat dilihat dari data hasil 

keseluruhan produksi UKM Woody Boots Malang tahun 2016 

Bulan Target Realisasi Selisih Persentase 

Januari 800 790 10 1,25% 

Februari 800 800 - 100% 

Maret 800 780 20 2,5% 

April 800 797 3 0,375% 
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Lanjutan tabel 1.1 

Mei 800 773 27 3,375% 

Juni 800 770 30 3,75% 

July 800 750 50 6,25% 

Agustus 800 780 20 2,5% 

Septemer 800 760 40 5% 

Oktober 800 775 25 3,125% 

Novembr 800 780 20 2,5% 

Desember 800 795 5 0,625% 

Sumber: UKM Woody Boots Malang (di olah) 

100
target

selisih
X  

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa target output yang dihasilkan 

karyawan bagian produksi pada tahun 2016 masih kurang memenuhi dari target 

yang ditentukan, yaitu besar persentase output yang tidak bisa dicapai pada 

pertengahan tahun yang mengalami penurunan yang cukup tinggi, sedangkan 

pemimpin memberikan toleransi selisih kurang dari 5% dari tingkat produksi.  

Berdasarkan data diatas hanya bulan Februari 2016 saja karyawan mampu 

memenuhi target 800 pasang sepatu dengan persentase 100% yang ditelah 

ditentukan oleh UKM, sedangkan pada bulan lainnya karyawan tidak dapat 

mencapai target. Pada bulan July karyawan hanya menghasilkan 750 pasang 

sepatu dari taget 800 pasang sepatu, ini merupakan hasil produksi terendah yang 

pernah dihasilkan oleh karyawan pada tahun 2016 dengan selisih 50 pasang 

sepatu dengan persentase 6,25 %. Apabila penurunan output atau hasil produksi 

tersebut terjadi secara terus menerus maka akan menjadi dampak yang kurang 

baik bagi keberlangsungan UKM Woody Boots Malang. 



4 
 

 

Luthan (2006;102) faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

diantaranya yaitu: kompensasi, gaji, kepemimpinan, komitmen kerja, 

lingkungan kerja, budaya organisasi, keterlibatan dalam organisasi dan disiplin 

kerja. Berhubung terbatasnya waktu dan kemampuan peneliti hanya akan 

menganalisis 2 faktor yaitu disiplin kerja dan lingkungan kerja yang akan 

menjadi variabel penelitian ini. 

Menurut Sastrohadiwiryo (2005: 21) disiplin adalah suatu sikap 

menghormati, menghargai, patuh dan taat kepada peraturan-peraturan yang 

berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup melaksanakannya 

tidak mengelak wewenang yang diberikan kepadanya. Pada dasarnya disiplin 

kerja selalu diharapkan menjadi ciri setiap sumber daya manusia dalam 

organisasi. Karena dengan kedisplinan, organisasi akan berjalan dengan baik dan 

semakin baik disiplin karyawan maka semakin tinggi pula hasil kinerja yang 

dicapainya. Tanpa disiplin pegawai yang baik, akan sulit bagi oraganisasi untuk 

mencapai hasil yang optimal.  

Berdasarkan survey awal yaitu melalui wawancara dengan bapak syahmi 

diketahui bahwa masih ada karyawan yang belum bisa menunjukkan kinerja 

yang baik dan disiplin kerja yang baik, seperti karyawan tidak taat terhadap 

peraturan absensi dan taat terhadap jam kerja. Banyak karyawan yang datang 

terlambat dan tidak masuk kerja tanpa ijin yang jelas. 

Seorang karyawan yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi akan 

tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh atasan dan akan mentaati 

aturan yang ada didalam organisasi tersebut dengan kesadaran yang tinggi dan 
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tanpa ada rasa paksaan. Disiplin kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan, 

pernyataan ini diperkuat dengan adanya pendapat dari Hasibuan (2006:193), 

bahwa disiplin kerja merupakan kesadaran dan ketersediaan seseorang untuk 

mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Berdasarkan data kedisiplinan karyawan yang menurun dapat dilihat dari tingkat 

kehadiran. Berikut merupakan data absensi dari karyawan pada tahaun 2016. 

Tabel 1.2 

Data absensi karyawan  

Woody Boots Malang tahun 2016 

Bulan 
Jumlah 

karyawan 
Izin Alpha Terlambat 

Januari 30 2 2 5 

Februari 30 0 2 2 

Maret 30 0 3 2 

April 30 0 3 6 

Mei 30 3 5 6 

Juni 30 2 2 4 

July 30 8 6 10 

Agustus 30 5 4 5 

September 30 4 3 4 

Oktober 30 2 2 4 

November 30 2 2 2 

Desember 30 5 2 3 

Total  33 36 53 

Sumber: UKM Woody Boots Malang (di olah) 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa tingkat kehadiran 

karyawan yang izin dalam tahun 2016 sebanyak 33 orang karyawan dan 

karyawan yang tidak masuk tanpa alasan (alpha) sebanyak 36 orang sedangkan 

karyawan yang terlambat sebanyak 53 orang. Hal ini tentu saja dapat berdampak 

pada pekerjaan mereka yang terbengkalai dan banyak yang menumpuk sehingga 

kinerja yang dihasilkan oleh karyawan semakin menurun. Perusahaan memberi 
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waktu toleransi keterlambatan sebanyak 30 menit dan apabila lewat dari itu 

karyawan dinyatakan terlambat masuk jam kerja. 

Kinerja karyawan selain dipengaruhi oleh disiplin kerja juga dipengaruhi 

oleh lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor penting 

yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Karena lingkungan kerja merupakan 

tempat dimana karyawan melalukan aktivitas setiap harinya dan lingkungan 

kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk 

bekerja secara optimal (Wakhid, 2014). oleh karena itu karyawan dengan 

lingkungan kerja yang baik diharapkan lebih memiliki hasil kerja yang tinggi 

dan akan memberikan dorongan kepada setiap individu untuk dapat bekerja 

dengan nyaman dan maksimal. 

Sedangkan menurut pendapat Sedarmayanti (2001:21) lingkungan kerja 

fisik yaitu semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja 

yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun scara tidak 

langsung. 

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Afandi (2016;51) dalam bukunya 

yang berjudul  “Concept and Indikator Human Resources For Management 

Researth” mengungkapkan bahwa lingkungan yang kondusif memberikan rasa 

aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja optimal. Jika karyawan 

menyenangi lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka karyawan tersebut akan 

betah ditempat kerjanya, melakukan aktivitasnya sehingga waktu kerja yang 

dipergunakan secara efektif. Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai 

akan dapat menurunkan kinerja karyawan. 
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Lingkungan kerja merupakan lingkungan yang ada di dalam UKM yang 

menunjukkan suatu tempat karyawan. Dalam lingkungan kerja ada interaksi 

antar karyawan dengan karyawan, karyawan dengan atasannya, serta interaksi 

dengan kondisi-kondisi material yang ada dalam UKM dan yang dapat 

mempengaruhi karyawan dalam menjalankan tugas yang dibebankan. 

Dalam penelitian ini peneliti lebih mengarah pada lingkungan fisik di 

UKM Woody Boots Malang yang sudah baik, namun masih saja ada beberapa 

karyawan kurang setuju. Lingkungan fisik yaitu semua keadaan atau fasilitas 

yang berbentuk fisik yang ada disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi 

karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain ruang kerja, 

peralatan kerja, kebersihan tempat kerja dan gudang yang mampu menampung 

hasil produksi (Nitisemito, 1992;25). 

Lingkungan kerja fisik dalam suatu organisasi merupakan suatu kondisi 

pekerjaan untuk memberikan suasana dan situasi kerja karyawan yang nyaman 

dalam pencapaian tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi. Kondisi kerja 

yang buruk berpotensi menjadi penyebab karyawan mudah jatuh sakit, mudah 

stress, sulit berkonsentrasi dan menurunnya produktivitas kerja. Bayangkan saja, 

jika ruangan kerja tidak nyaman, panas, sirkulasi udara kurang memadai, 

ruangan kerja terlalu padat, lingkungan kerja kurang bersih, tentu besar 

pengaruhnya pada kenyamanan kerja karyawan.  

Dalam mencapai kenyamanan tempat kerja antara lain dapat dilakukan 

dengan memelihara sarana dan prasarana fisik seperti kebersihan yang selalu 

terjaga, penerangan cahaya yang cukup, ventilasi udara, suara musik dan tata 
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ruang kantor yang nyaman. Karena lingkungan kerja dapat menciptakan 

hubungan kerja yang mengikat antara orang – orang yang ada di dalam 

lingkungannya (Nitisemito 2011;183).  

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa karyawan yang berada 

di UKM Woody Boots Malang banyak karyawan yang merasa nyaman bekerja 

karena ruangan kerja yang tersedia sangat memadai dari segi pencahayaan yang 

baik, adanya sirkulasi udara, tersedianya sarana dan prasarana, terjaganya 

kebersihan tempat kerja dan tersedianya gudang yang sesuai dengan kapasitas. 

Menurut karyawan jangan hanya ruang kerja saja yang nyaman, tetapi gudang 

tempat menyimpan hasil produksi juga harus sesuai dengan kapasitas. 

Dikarenakan banyaknya sepatu yang harus diproduksi setiap harinya dan juga 

karena karyawan ada yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan 

sehingga terjadi penumpukkan sepatu yang belum terselesaikan.  

Lingkungan kerja dapat menciptakan hubungan kerja yang saling 

mengikat dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungannya. Oleh sebab itu, 

sebaiknya diusahakan agar lingkungan kerja dapat tercipta dengan baik dan 

kondusif agar karyawan merasa nyaman dan bersemangat dalam menjalankan 

kegiatannya. 

Selain itu research gap juga ditemukan pada penelitian terdahulu antara 

disiplin kerja dengan kinerja dan lingkungan kerja dengan kinerja. Salah satunya 

yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Effendi (2016) yang melakukan 

penelitian dengan judul pengaruh lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan pada UMKM konveksi indonesia jersey Malang, yang 
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memberikan kesimpulan bahwa lingkungan kerja berpengaruh sangat kuat 

terhadap kinerja karyawan dari pada kepuasan kerja. Dengan demikian 

lingkungan kerja yang nyaman dapat meningkatkan kinerja dari karyawan.  

Sedangkan menurut Setiyo (2014) dalam penelitiannya menunjukkan hasil 

bahwa lingkungan kerja, dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh terhadap 

kinerja, berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan sedangkan 

lingkungan kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan dan disiplin kerja mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan dan diperkuat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Akila (2015) 

menyatakan bahwa Disiplin kerja secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Khazami (2016) menyatakan dalam penelitiannya menunjukkan 

bahwa variabel disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas, maka penulis menarik 

kesimpulan dan mengangkat judul penelitian : “Pengaruh Disiplin Kerja dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada UKM Woody Boots 

Malang”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

membuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana deskripsi kinerja karyawan, disiplin kerja dan lingkungan kerja 

pada UKM Woody Boots Malang? 

2. Apakah Disiplin kerja berpangaruh terhadap kinerja karyawan UKM Woody 

Boots Malang? 
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3. Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan UKM 

Woody Boots Malang? 

4. Apakah Disiplin kerja dan Lingkungan kerja berpengaruh simultan terhadap 

Kinerja karyawan UKM Woody Boots Malang? 

5. Diantara variabel disiplin kerja dan lingkungan kerja manakah yang 

berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan UKM Woody Boots 

Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan, disiplin kerja dan lingkungan 

kerja pada UKM Woody Boots Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan UKM 

Woody Boots Malang. 

3. Untuk mengentahui pengaruh lingkungan Kerja terhadap kinerja karyawan 

UKM Woody Boots Malang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh simultan antara Disiplin kerja dan Lingkungan 

kerja terhadap Kinerja karyawan UKM Woody Boots Malang. 

5. Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan antara disiplin kerja 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan UKM Woody Boots 

Malang. 
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D. Batasan Masalah 

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis menyusun 

batasan masalah agar penelitian ini menjadi terfokus, terarah dan tidak jauh dari 

inti permasalahan. Batasan-batasan masalah sebagai berikut : 

1. Objek Responden: 

Respoden diambil dari seluruh karyawan yang berjumlah 30 karyawan 

pada UKM pembuatan sepatu kulit Woody Boots Malang. 

Variabel: 

a. Disiplin kerja 

Sastrohadiwiryo (2001: 91), disiplin merupakan suatu bentuk 

ketaatan terhadap aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah 

ditetapkan. 

b. Lingkungan kerja 

Sedarmayanti (2001: 21), lingkungan kerja fisik yaitu semua 

keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat 

mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun scara tidak 

langsung. 

c. Kinerja karyawan 

Mangkunegara (2014: 9), Kinerja karyawan yaitu hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini yaitu: 

Setelah didapatkan informasi tentang Pengaruh disiplin kerja dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, maka diharapkan hasil 

penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pihak-

pihak lain yang memiliki kepentingan dengan penelitian ini: 

1. Secara teoritis 

Manfaat secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat di 

gunakan untuk menambah ilmu pengetahuan manajemen sumber daya 

manusia, khususnya berkaitan dengan Pengaruh disiplin kerja dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan, sehingga dari hasil penelitian ini dapat 

memberikan wawasan dan pengetahuan tentang cara untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. 

2. Secara praktis 

a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan perusahaan sebagai 

masukan mengenai Pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

b. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi 

mahasiswa yang meneliti masalah yang sama di waktu yang akan datang, 

serta dapat mengembangkan dan memperbaiki segala kekurangan dari 

penelitian ini. 

c. Masyarakat Umum, sebagai tambahan wawasan, literatur, pengetahuan, 

dan pembelajaran. 


