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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini di era pasar bebas perusahaan sebagai instrumennya 

dihadapkan dengan persaingan yang begitu ketat menuntut perusahaan untuk 

selalu mengembangkan dirinya agar dapat bertahan dan bersaing dengan 

perusahaan lainnya, ketersediaan infrastruktur serta teknologi canggih tidak 

akan berarti apa-apa tanpa ditopang oleh kualitas manusianya. Manusia 

memiliki peranan yang sangat strategis di dalam sebuah perusahaan yakni 

sebagai penggerak utama pada seluruh aktivitas dan operasional perusahaan 

dalam pencapaian tujuannya.  

Sumber Daya Manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting 

dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak 

dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga dan 

kemampuanya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi 

kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu (Abdurrahmat 

Fathoni, 2006:8). Keberhasilan perusahaan sangat di pengaruhi oleh kinerja 

karyawan itu sendiri. Setiap perusahaan akan selalu berusaha seoptimal 

mungkin dalam meningkatkan kinerja karyawannya, dengan harapan tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 

Untuk mencapai tujuan perusahaan harus mampu mengembangkan dan 

mengolah sumber daya yang di milikinya dalam hal ini karyawan untuk  

meningkatkan kinerjanya. Menurut Mangkunegara (2003) kinerja merupakan 
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hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Dengan meningkatnya kualitas dan mutu karyawan 

pada suatu perusahaan tentu akan berdampak pada tingginya daya saing 

perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Karyawan merupakan aset 

terpenting yang wajib diperhatikan dan dikembangkan sehingga perusahaan 

harus memastikan dengan detail setiap hal-hal yang berkaitan dengan 

pengembangan sumber daya manusia agar menghasilkan karyawan yang 

bermutu dan berdaya saing. 

Dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan perlu 

memperhatikan beberepa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, antara lain 

motivasi, kepemimpinan, lingkungan kerja, disiplin kerja, budaya kerja, 

komunikasi, komitmen, jabatan, kualitas kehidupan kerja, pelatihan, 

kompensasi, kepuasan kerja, dan masih banyak yang lain. Semua faktor 

tersebut berpengaruh, tergantung pada fakta yang terjadi sebenarnya, ada 

yang dominan dan ada pula yang tidak (Wahyuddin, 2006: 2). 

Kedisiplinan merujuk pada aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

sebagai pedoman kerja yang harus di taati oleh seluruh karyawan diharapkan 

agar tercapainya target kerja dan tujuan perusahaan. Menurut Fathoni 

(2006:126) disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Sedangkan 

tujuan dari pembinaan disiplin kerja menurut Sastrohadiwiryo (2003: 296) 

adalah agar para tenaga kerja menepati segala peraturan dan kebijakan 
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ketenagakerjaan, dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, menggunakan 

dan memelihara prasarana dan sarana barang dan jasa perusahaan dengan 

baik, bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku dan tenaga 

kerja mampu memperoleh tingkat produktivitas yang tinggi. 

Selain disiplin kerja, lingkungan kerja merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan, Lingkungan kerja adalah segala sesuatu 

yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas yang dibebankan (Nitisemito, 2002). Menurut 

Sedarmayanti (2007), lingkungan kerja secara garis besar dapat dibagi dua 

jenis antara lain lingkungan kerja fisik dan non fisik. Faktor-faktor 

lingkungan kerja fisik adalah pewarnaan, penerangan, udara, suara bising, 

ruang gerak, keamanan dan kebersihan. Sedangkan lingkungan non fisik 

adalah struktur kerja, tangung jawab kerja, perhatian dan dukungan pimpinan, 

kerja sama antar kelompok dan kelancaran komunikasi. 

UD. Artomoro Farm merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

peternakan. Perusahaan ini berawal dari peternakan ayam yang berdiri pada 

tahun 2004 seiring perkembangan dan banyaknya permintaan telur dari pasar 

UD. Artomoro Farm kemudian mengembangkan usahanya dengan melayani 

permintaan telur ayam pada tahun 2006, sampai saat ini UD. Artomoro farm 

menjadi supplier telur di jabodetabek. Pada tahun 2011 perusahaan ini 

kembali menambah unit bisnisnya dengan mendirikan pabrik egg tray atau 

wadah telur ayam. Secara keseluruhan karyawan UD. Artomoro Farm 

berjumlah 61 orang, dimana 10 orang bekerja di bagian peternakan 8 orang di 
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unit poultry shop, 38 orang di unit bisnis Eggtray serta 3 orang mandor dan 2 

orang di unit pengangkutan. Penelitian ini difokuskan pada karyawan 

Artomoro Eggtray yang berlokasi di Blitar karena disinilah pusat kegiatan 

manajerial dilaksanakan. 

Tabel 1.1. Data target produksi dan realisasi produksi 

No Bulan 
Target Produksi 

(pcs) 

Realisasi 

produksi 
persentase 

1. 
September (2017) 

36.000  34.724 96,46% 

2. Oktober 36.000 34.655 96,26% 

3. November 36.000 34.634 96,21% 

4. Desember 36.000 34.872 96,87% 

5. Januari (2018) 36.000 34.850 96,81% 

6. Februari 36.000 34.562 96,01% 

7. Maret 36.000 34.971 97,14% 

8. April 36.000 35.685   99,13% 

9. Mei 36.000 35.423 98,40% 

10. Juni 36.000 35.720 99,22% 

11. Juli 36.000 35.255 97,93% 

12. Agustus 36.000 34.450 95,69% 

Sumber: Artomoro Eggtray 2018 

Berdasarkan pada tabel 1.1 menunjukkan kinerja karyawan Artomoro 

Eggtray pada bulan September 2017 hingga Agustus 2018. Perusahaan 

mempunyai target produksi sebanyak 36.000 pcs eggtray dimana perusahaan 

mengaharuskan karyawan mencapai target tersebut. Pada realisasi produksi 

bulan September 2017 hingga Agustus 2018 karyawan belum mampu 
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mencapai seluruh target produksi yang ditetatpkan oleh perusahaan yaitu 

sebanyak 36.000 pcs eggtray (100%). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan manajer Artomoro 

eggtray peneliti menemukan adanya keterlambatan dalam memulai pekerjaan. 

Perusahaan menetapkan waktu kerja dalam 1 hari sebanyak 8 jam kerja, 

dimulai dari jam 07.00 s/d 16.00  namun karyawan masih sering molor dalam 

memulai aktivitas kerja disamping itu terdapat beberapa karyawan yang 

kurang taat pada peraturan perusahaan dimana masih ditemukannya karyawan 

yang bolos setelah jam istirahat sehingga hal ini berdampak pada rendahnya 

kinerja. 

 Lingkungan kerja yang tidak kondusif merupakan salah satu penyebab 

karyawan tidak nyaman dan betah tinggal diperusahaan dampaknya pada 

rendahnya kinerja karyawan. Dilihat dari lingkungan kerja fisik, tempat 

produksi yang kurang bersih dimana peneliti menemukan peralatan yang 

berserahkan seperti mesin produksi yang sudah rusak dan tidak terpakai 

masih ditempatkan di dalam pabrik tempat karyawan bekerja selain itu 

pembuangan limbah hasil dari olahan bahan baku egg tray belum dilokasikan 

dengan baik dan benar akibatnya lantai tempat kerja karyawan menjadi becek 

dan kotor hal ini tentu sangat mengganggu kenyamanan karyawan saat 

bekerja. Disamping itu kurangnya fasilitas penunjang, seperti fasilitas 

kesehatan, toilet hanya terdapat satu unit serta keterbatasan juga terdapat pada 

fasilitas utama dalam proses produksi dimana hanya terdapat 2 unit alat 

angkut egg tray setengah jadi yang akan masuk pada tahap penjemuran. 
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Kurangnya ketersediaan fasilitas utama dan penunjang kenyamanan karyawan 

ini tentu sangat berdampak pada rendahnya kinerja karyawan pada Artomoro 

Eggtray. Dilihat dari lingkungan kerja non fisik, masalah terjadi pada 

kurangnya kordinasi antara sesama karyawan dan pimpinan hal ini 

berdampak pada molornya waktu kerja dan hubungan yang kurang harmonis. 

`Setelah melihat dari fenomena di atas kemudian timbul pemikiran 

bagaimana keseluruhan faktor tersebut saling berkaitan sehingga 

mempengaruhi kinerja karyawan. Berdasarkan uraian diatas maka perlu 

dilakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh lingkungan kerja dan 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan UD. Artomoro Farm”.  

B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang masalah, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:  

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

Artomoro Eggtray? 

2. Apakah lingkungan kerja dan disiplin kerja berpengaruh signifikan 

secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan pada Artomoro 

Eggtray? 

3. Diantara lingkungan kerja dan disiplin kerja mana yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Artomoro Eggtray? 

 

 



 

7 
 

C. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk:  

1. Untuk mendiskripsikan lingkungan kerja, disiplin kerja dan kinerja 

karyawan pada Artomoro Eggtray. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja secara 

parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan pada Artomoro Eggtray. 

3. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada Artomoro Eggtray. 

 

D. Kegunaan/Manfaat penelitian 

1. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak manajemen Artomoro Eggtray. 

2. Bagi Pihak Lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi 

pembaca dan dapat menjadi sumber informasi maupun pertimbangan 

bagi perusahaan yang sedang menghadapi masalah serupa selain itu 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refrensi untuk 

mahasiswa dan generasi penerus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

 


