
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam setiap 

berjalannya kegiatan perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan 

suatu bagian dari seluruh proses pelayanan yang mempunyai peranan sangat 

besar bagi perusahaan. Sumber daya manusia inilah yang diharapkan dapat 

mewujudkan tujuan dan cita-cita perusahaan. 

Sebagai upaya pencapaian tujuan perusahaan kearah yang lebih baik 

dan menguntungkan, tentunya perlu adanya sumber daya manusia yang baik 

dan berkualitas pula. Hal ini bertujuan agar segala proses yang dibuata dan 

ditetapkan perusahaan sebagai upaya pencapaian tujuannya dapat terlaksana 

dengan benar sesuai tanggungjawab yang diberikan. Adapun baik tidaknya 

sumber daya manusia dapat diketahui berdasarkan hasil capaian kerjanya. 

Hasil kerja inilah yang kemudian dikenal sebagai kinerja. 

Sebagaimana Mangkunegara (2002:67) menerangkan bahwa kinerja 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualiatas yang dicapai seseorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang 

diberikan kepadanya. Sedangkan Kinerja karyawan adalah prestasi atau 

hasil kerja yang telah dicapai oleh karyawan menurut Mangkuprawira dan 

Hubeis (2007:153).  
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Kinerja karyawan merupakan hal yang sengat penting untuk 

diperhatikan bagi perusahaan, mengingat fungsinya sebagai penentu 

keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat pelayanan 

dari perusahaan. Untuk itu karyawan tidak terlepas dari aturan-aturan yang 

telah dibuat dan ditetapkan oleh perusahaan tempat ia bekerja. Karena di 

satu sisi perusahaan menginginkan hasil yang optimal dari karyawan 

sementara di sisi lain kadangkala karyawan menginginkan bekerja sesuai 

dengan keinginannya. Maka hal ini yang kiranya membuat fungsi 

manajemen harus benar-benar mempertimbangkan lebih mendalam guna 

mengambil suatu keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah disiplin 

kerja karyawan. Untuk itu dalam pengambilan keputusan yang tepat 

manajemen perusahaan harus tahu keinginan karyawannya agar tujuan dari 

perusahaan dapat tercapai dengan tidak merugikan salah satu pihak. 

Disiplin kerja adalah suatu alat yang dipakai sebagai alat untuk 

mendorong karyawan, agar dapat bekerja secara aktif dalam melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Disiplin kerja juga dapat dilihat sebagai sesuatu yang 

besar manfaatnya, baik bagi kepentingan perusahaan maupun bagi para 

karyawan. Bagi perusahaan adanya disiplin kerja akan menjamin 

terpeliharanya taat tertib dan kelancaran pelakasanaan tugas, sehingga 

diperoleh hasil yang optimal. Adapun bagi karyawan akan diperoleh 

suasana kerja yang menyenangkan sehigga akan meningkatkan semangat 

kerja dalam melaksanakan tugasnya. Akhirnya, karyawan dapat 

melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran serta dapat 
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mengembangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin demi 

terwujudnya tujuan perusahaan. 

Uraian di atas, memberikan gambaran umum dimana disiplin kerja 

karyawan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam perusahaan 

untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sehingga secara umum diasumsikan 

bahwa adanya disiplin kerja karyawan yang tinggi akan berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja mereka yang pada akhirnya akan membantu 

perusahaan dalam hal pencapaian tujuan organisasi yang diharapkan. 

 PT. Khalisa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang outsourching dimana diantaranya bergerak di bidang kontruksi 

pembangunan gedung, Cleaning service dan kuliner (Catering). Perusahaan 

tersebut merupakan perusahaan yang berdiri tahun 2004, dan berlokasi di Jl. 

Abdul Wahab Syahranie No A 121, Kecamatan Samarinda Ulu Kota 

Samarinda Kalimantan Timur.  

 Sebagai mana perusahaan pada umumnya kinerja karyawan yang 

tinggi sangatlah diharapkan oleh perusahaan terserbut, dengan harapan 

semakin banyak karyawan yang mempunyai kinerja tinggi, maka 

diharapkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan akan meningkat 

sehingga perusahaan akan dapat bertahan dalam persaingan global. 

Pada perusahan ini karyawan pun dituntut untuk mampu menyelesaikan 

tugas dan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien, diiringi dengan 

penerapan disiplin kerja yang telah dibuat dan ditetapkan.  
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 Berkaitan dengan disiplin kerja yang diterapkan beserta dengan 

pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja karyawan sebagaimana yang 

telah dipaparkan sebelumnya. PT. Khalisa justru mendapati ada fenomena 

kinerja yang berbeda yang terjadi pada karyawan mereka, khususnya pada 

kelompok karyawan di bidang cleaning service. Fenomena yang terjadi 

adalah rendahnya tingkat disiplin kerja karyawan khususnya di bidang 

cleaning service namun kinerja kerja mereka tetap baik, hal ini dapat dengan 

mudah diukur melalui kepuasan konsumen, berkurangnya jumlah keluhan 

dan tercapainya target yang optimal. 

 Adapun data yang menerangkan rendahnya tingkat disiplin kerja 

karyawan pada bidang clening service pada PT. Khalisa sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Daftar Absensi Karyawan bagian Cleaning Service 

Pada PT. Khalisa 

     

No. 

 

Keterangan 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 
Terlambat 

masuk 
13 0.10 -  4 0.03 

2 Alpa 6 0.04 4 0.03 -  

3 Izin 27 0.20 32 0.24 17 0.13 

4 Sakit 38 0.28 19 0.15 24 0.18 

Jumlah Karyawan 

(JK) 

 

46 

 

 

 

45 

 

 

 

45 

  

  

  

Hari Kerja Efektif 

(HKE) 

 

291 291 291 

JK x HKE 

 
13386 13095 13095 

Sumber: PT. Khalisa 2016-2018 
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Tabel di atas menjelaskan  bahawa untuk tahun 2016  karyawan yang 

terlambat sebanyak 13 ( 0,10%), karyawan alpa 6 (0.04%), karywan izin 

sebanyak 27 (0,20%), karyawan sakit sebanyak 38 (0,28%). Tahun 2017 

karyawan yang terlambat nihil, karyawan alpa 4 ( 0,03%), karyawan yang 

izin sebanyak 32 (0,24%), karyawan yang sakit sebanyak 19 (0,15%). Tahun 

2018 karyawan yang terlambat sebanyak 4 (0,03%), sedangkan karyawan 

alpa  nihil, karyawan yang izin 17 (0,13%), karyawan sakit sebanyak 24 

(0.18%). 

Tabel 1.1 menjelaskan  tingkat disiplin karyawan berdasarkan hari 

efektif kerja dan jumlah karyawan sebagai salah satu instrument 

pelaksanaan disiplin termasuk dalam kategori kurang disiplin. Masih 

banyaknya karyawan yang mempnyai disiplin  yang rendah dan kurangnya 

kesadaran akan tanggung jawab,sehingga sulit untuk mengkorordinir tujuan 

yang ada sebagai dasar untuk peningkat an kerja karyawan. Perlu adanya 

pengawasa dan pembinaan pemimpin agar disiplin kerja karyawan lebih 

baik dan dapat meingkatkan kinerja karyawan dengan mematuhi peraturan  

yang ada. 
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Tabel 1.2 

Data Jumlah Pelanggaran Disiplin Kerja Karyawan bagian Cleaning 

Service Pada PT.Khalisa 

No. Tahun 

Sanksi yang Dikenakan Kepada 

karyawan Total 

sanksi 
Ringan Sedang Berat 

1 2016 8 3 - 11 

2 2017 5 - - 5 

3 2018 11 - 1 12 

Sumber: PT. Khalisa 2016-2018 

Tabel diatas menunjukan jumlah sanksi pelanggara disiplin kerja 

karyawan mengalami naik turun untuk tahun 2016 ada 8 orang yang terkena 

sanksi ringan dan 3 orang terkena sanksi sedang. Tahun 2017 ada 5 orang 

yang terkena sanksi ringan. Tahun 2018 ada 11 orang yang terkena sanksi 

ringan, dan 1 orang terkena sanksi berat. 

Berdasarkan data yang di peroleh dari perusahaan PT. Khalisa  

sanksi pelanggaran ringan, sedang ataupun yang berat, hal ini dapat dilihat 

pada tahun banyaknya karyawan yang melakukan pelanggaran, teguran 

lisan diberikan apabila karyawan terus melakukan keterlambatan dan izin. 

Pelanggaran sanksi sedang, akan di berikan teguran tulisan atau diberi SP II 

& dikenakan Rolling apabila karyawan terus melakukan keterlambatan 

masuk, izin dan alpa lebih dari 1 minggu. Sementara  pelanggaran sanksi 

berat, akan di kenakan  SP III  atau di Berhentikan apabila karyawan 

merusak nama baik perushaaan, mencuri ataupun melakukan kesalahan 

yang fatal. 
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Berangkat dari realitas yang terjadi pada perusahaan PT. Khalisa 

dimana disiplin karyawan pada bidang cleaning service sangat rendah 

namun capaian kerja tetap terpenuhi, dan hal ini berbanding terbalik dengan 

asumsi umum yang menyatakan bahwa dengan adanya disiplin kerja 

karyawan yang tinggi akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Serta 

mengingat pentingnya terwujudnya disiplin kerja karyawan, maka penulis 

mencoba untuk mengkaji kembali dan memaparkan dengan mengangkat 

sebuah penelitian dengan judul “ Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan pada bidang Cleaning Service PT. Khalisa.” 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti 

mengidentifikasi masalah: 

1. Bagaimana disiplin pada PT. Khalisa bidang Cleaning Service ? 

2. Bagaimana kinerja pada PT. Khalisa bidang Cleaning Service ? 

3. Apakah disiplin berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Khalisa di bidang Cleaning Service? 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini tidak keluar dari pembahasan maka peneliti 

mengfokuskan penelitian sebaga berikut :  
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Peneliti hanya ingin mengetahui apakah disiplin berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Khalisa di bidang Cleaning service. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Khalisa bidang Cleaning service. 

 

E. Kegunaan penelitian 

1. Bagi perusahaan,  

 Sebagai saran dan masukan yang bermafaat dalam penerapan 

disiplin kerja di perusahaan, agar tercipta suasana kerja yang 

menyenangkan demi meningkatkan disiplin kerja dan semangat 

kerja karyawan. 

2. Bagi karyawan 

 Karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan disiplin dan penuh 

kesadaran serta dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya 

semaksimal mungkin demi terwujudnya tujuan perusahaan. 

3. Bagi peneliti  

 Sebagai sarana yang tepat untuk menerapkan serta membandingkan 

semua ilmu yang telah diperoleh selama masa kuliah dengan 

kenyataan yang sesungguhnya terjadi di lapangan. 

4. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai referensi dalam memberikan 

dan melakukan  penelitian pada bidang yang sama. 


