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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era industrialisasi saat ini banyak perusahaan yang dituntut 

untuk dapat memaksimalkan kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah 

hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau 

tugas individu dalam periode tertentu. Sumber daya manusia merupakan 

faktor yang dapat membantu memaksimalkan kinerja yang dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Suatu perusahaan memiliki tujuan untuk 

mencapai keunggulan bersaing dengan perusahaan lain maupun untuk dapat 

mempertahankan perusahaan. 

Sumber daya manusia dalam suatu perusahaan merupakan penentu 

dari keberhasilan tujuan suatu organisasi. Perusahaan perlu mengelola 

sumber daya manusia secara profesional demi terwujudnya keseimbangan 

antara kebutuhan karyawan dengan tuntutan perusahaan. Keseimbangan 

tersebut merupakan kunci utama suatu perusahaan agar dapat berkembang 

secara positif. Perkembangan tersebut sangat bergantung pada produktivitas 

atau kinerja karyawan yang ada di perusahaan tempat mereka bekerja. 

Pencapaian tujuan perusahaan berkaitan erat dengan kinerja karyawan. 

Kinerja karyawan dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah 

kuantitas pekerjaan yang dapat dilakukan seseorang dalam waktu tertentu, 

kualitas pekerjaan, disiplin kerja, keandalan dalam melakukan pekerjaan, 

kehadiran masuk kerja, kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam 
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menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan (Mathis dan Jackson, 2006). 

Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja individu 

karyawannya. 

Perusahaan Senapan Angin Sanaji adalah sebuah Perusahaan yang 

bergerak pada bidang produksi senapan angin. Pabrik ini berada di Desa 

Purwokerto, Kabupaten Blitar. Pada Perusahaan Senapan Angin Sanaji 

kinerja perusahaan dalam pembuatan senapan angin belum sepenuhnya 

mampu mencapai target yang diinginkan perusahaan. hasil wawancara 

dengan pemilik pabrik menyatakan bahwa perusahaan memberikan 

toleransi kegagalan produksi pesanan minimal 5 unit. 

Pencapaian target produksi dalam Perusahaan Senapan Angin Sanaji 

sangatlah penting, apabila karyawan tidak menyelesaikan pekerjaan dalam 

jangka waktu yang sudah ditentukan maka target produksi tidak dapat 

tercapai yang akan membuat pelanggan merasa kecewa. Kegiatan produksi 

senapan angin dilakukan berdasarkan pesanan dan massa. Data produksi 

berdasarkan pesanan dapat terlihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 1.1. 

Data Produksi Perusahaan Senapan Angin Sanaji  

2017-2018 

Bulan 
Target (unit) Realisasi (unit) Selisih 

Unit  

Agustus 2017 225 225 0 

September 2017 225 225 0 

Oktober 2017 225 213 12 

November 2017 225 220 5 

Desember 2017 225 215 10 

Januari 2018 225 207 18 

Februari 2018 225 196 29 

Maret 2018 225 195 30 

April 2018 225 225 0 

Mei 2018 225 224 1 

Juni 2018 225 211 14 

Juli 2018 225 222 3 

Sumber: Perusahaan Senapan Angin Sanaji 

Berdasarkan tabel diatas rata-rata pencapaian target produksi tidak 

sesuai dengan standar kegagalan produksi yang ditolerir oleh perusahaan 

senapan angin Sanaji. Tidak tercapainya beberapa target produksi 

dikarenakan ada sebagian karyawan yang bermasalah dalam menyelesaikan 

tugasnya. Hasil wawancara dengan pemilik Perusahaan yang dilakukan 

peneliti, karyawan ditempatkan pada tugas yang sesuai dengan kahliannya, 

agar karyawan merasa puas dan meningkatkan hasil kinerjanya. 

Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal, yaitu kinerja yang 

sesuai standar perusahaan dan mendukung tercapainya tujuan perusahaan. 

Peningkatan kinerja karyawan dapat membawa kemajuan bagi perusahaan 

untuk dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang dinamis. Menurut 

Mangkunegara (2006) kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang mampu dicapai oleh individu dalam melaksanakan tugasnya 
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sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja yaitu kepuasan kerja dan disiplin kerja. 

Kinerja yang belum maksimal atau memenuhi target dapat terlihat 

dari permasalahan yang terjadi di dalam Perusahaan senapan angin Sanaji. 

Hal ini berkaitan dengan menurunnya kinerja beberapa karyawan sehingga 

terget tidak dapat tercapai. Karyawan merasa tidak puas dengan sistem 

promosi yang ada. Kenaikan jabatan dilakukan hanya untuk karyawan yang 

sudah bekerja lebih dari 5 tahun di perusahaan. Hal ini berarti bahwa 

karyawan level bawah dengan gaji rendah yang ingin mendapat promosi 

harus menunggu selama 5 tahun atau bisa lebih. 

Kepuasan kerja yang rendah dapat menimbulkan ketidakpuasan 

kerja yang dapat mempengaruhi produktivitasnya di tempat kerja. Rivai 

(2008) menyatakan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh kepuasan 

kerja. Dampak buruk dari ketidakpuasan kerja adalah karyawan akan 

melakukan hal-hal yang dapat merugikan perusahaan, seperti turunnya 

kinerja, absensi dan lain-lain. 

Karyawan yang memutuskan untuk bergabung dengan sebuah 

organisasi akan membawa harapan atau keinginan, hasrat dan pengalaman 

masa lalu yang membentuk kesesuaian dengan kenyataan pekerjaannya 

sehingga timbul perasaan yang disebut kepuasan. Menurut Badriyah (2015) 

kepuasan kerja adalah sikap atau perasaan karyawan terhadap aspek-aspek 

yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan mengenai pekerjaan 

yang sesuai.  
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Dengan kata lain kepuasan kerja sebagai suatu sikap umum seorang 

individu terhadap pekerjaannya. Pengukuran indikator kepuasan kerja 

menurut Luthans (2006) adalah pekerjaan itu sendiri, kompensasi yang 

diterima, rekan kerja, dan lingkungan kerja perusahaan tersebut. Selain 

kepuasan kerja, faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

disiplin kerja.  

Disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh 

terhadap peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis 

dan sanggup menerima sanksi apabila ia melanggar tugas maupun peraturan 

tersebut. Hasibuan (2007) menjelaskan bahwa kedisiplinan merupakan 

fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang paling penting 

karena semakin baik tingkat kedisplinan karyawan, semakin baik pula 

prestasi kerja yang dicapai. 

Disiplin kerja yang baik dapat menciptakan suasana kerja yang 

kondusif yang dapat mendukung tercapainya tujuan perusahaan. 

Kedisiplinan dapat berdampak pada pribadi karyawan yang berpengaruh 

pada persuahaan, maka dari itu perusahaan benar-benar perlu mengawasi 

karyawan saat bekerja. Jika terjadi suatu tindak penyelewengan yang tidak 

sesuai aturan perusahaan maka organisasi dapat berikap tegas dalam hal ini.  

Setiap karyawan memiliki sifat yang berbeda, begitu juga dalam hal 

mengikuti peraturan. Walaupun para atasan sudah ketat dalam 

mengawasinya, jika karyawan itu sendiri tidak memiliki kesadaran akan 

disiplin kerja yang diterapkan maka akan terus terjadi pelangaran yang 
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nantinya berdampak pada hasil kerja. Seorang karyawan yang mempunyai 

tingkat kedisiplinan yang tinggi akan melakukan pekerjaannya dengan baik 

walau tidak sedang diawasi atasan. 

Selain itu permasalahan yang sering terjadi pada Perusahaan 

Senapan Angin Sanaji adalah kurangnya tingkat disiplin karyawan. Banyak 

karyawan yang datang terlambat bahkan hampir setiap hari, dan tidak masuk 

kerja dengan berbagai alasan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan 

dari pemilik perusahaan senapan angin Sanaji. Hasibuan (2012) 

mengatakan semakin baik disiplin seseorang karyawan, maka semakin baik 

pula kinerjanya. Data absensi karyawan perusahaan senapan angin Sanaji 

dapat dilihat di tabel berikut. 

Tabel 1.2 

Data absensi karyawan Perusahaan Senapan Angin Sanaji 

Bulan Jumlah 

karyawan 

Sakit Izin Alfa Jumlah 

tidak hadir 

Agustus 2017 55 0 1 4 5 

September 2017 55 0 1 0 1 

Oktober 2017 55 3 3 7 13 

November 2017 55 3 3 4 10 

Desember 2017 55 2 2 5 7 

Januari 2018 55 3 5 4 12 

Februari 2018 55 4 4 2 10 

Maret 2018 55 1 2 7 10 

April 2018 55 2 0 0 2 

Mei 2018 55 0 0 1 1 

Juni 2018 55 1 2 1 4 

Juli 2018 55 0 0 5 5 

Sumber: Pabrik Senapan Angin Sanaji 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa masih banyak karyawan 

pada Perusahaan Senapan Angin Sanaji yang tidak hadir. Kedisiplinan 

karyawan harus ditegakkan lagi oleh atasan, karena hal ini akan 

memperhambat perusahaan mencapai target yang diinginkan. Disiplin 

merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, dengan tingkat disiplin 

karyawan yang baik maka akan mempengaruhi hasil kinerja perusahaan. 

Menurut pendapat Hasibuan (2006) semakin baik sikap disiplin karyawan, 

semakin baik pula hasil kinerja yang akan dicapai. 

Kenyataan yang terjadi di Perusahaan Senapan Angin Sanaji adalah 

masih belum sesuai dengan tujuan perusahaan. Berdasarkan latar belakang 

yang telah dijabarkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam 

mengenai kepuasan kerja, disiplin kerja dan kinerja karyawan di Perusahaan 

Senapan Angin Sanaji dengan judul penelitian “Pengaruh Kepuasan 

Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada 

Perusahaan Senapan Angin Sanaji”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kepuasan kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan pada 

Perusahaan Senapan Angin Sanaji? 

2. Apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Perusahaan Senapan Angin Sanaji? 
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3. Apakah ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Perusahaan Senapan Angin Sanaji? 

4. Apakah ada pengaruh kepuasan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan pada Perusahaan Senapan Angin Sanaji? 

 

C. Batasan Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Kinerja karyawan menggunakan teori dari Mangkunegara dengan 

indikator kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. 

2. Kepuasan kerja menggunakan teori dari Luthans, dengan indikator sikap 

terhadap pekerjaan itu sendiri, kompensasi yang diterima, rekan kerja, 

dan lingkungan kerja perusahaan tersebut. 

3. Disiplin kerja menggunakan teori dari Singodimejo dengan indikator 

taat terhadap aturan waktu, taat terhadap aturan perusahaan, taat 

terhadap perilaku dalam bekerja. 

4. Objek dalam penelitian ini adalah karyawan tetap bagian produksi pada 

Perusahaan Senapan Angin yang berjumlah 55 orang. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan dari penelitian adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan Kinerja Karyawan, Kepuasan Kerja dan 

Disiplin Kerja pada Perusahaan Senapan Angin Sanaji. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kepuasan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Senapan Angin Sanaji. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Disiplin Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan pada Perusahaan Senapan Angin Sanaji. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kepuasan Kerja dan 

Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Senapan 

Angin Sanaji. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan 

pembaca dalam menghubungkan masalah yang diteliti yaitu 

pengaruh kepuasan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja. 

b. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai acuan 

untuk penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Dari segi praktis penelitian ini adalah untuk bahan masukan bagi 

instansi khususnya Perusahaan Senapan Angin Sanaji dalam 

menyelesaikan masalah mengenai kepuasan kerja dan disiplin kerja serta 

kinerja karyawannya ditinjau dari peningkatan sumber daya manusia. 

 


