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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Usaha peternakan ayam petelur merupakan usaha yang kompleks 

karena dalam pelaksanannya menggunakan mesin mekanik dan biologis. 

Ayam sebagai mesin biologis tentutnya harus mendapatkan perlakuan 

yang baik agar mampu memproduksi telor secara maksimal.  Manusia 

sebgagai operasionalnya memiliki peran penting dalam hal ini. 

Dibutuhkan sumber daya manusia yang efektif untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas  agar target atau tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Karyawan merupakan aspek yang terpenting didalam suatu 

perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan 

tentunya tidak akan terlepas dari peran seorang karyawan. Sebaik apapun 

teknologi yang digunakan oleh perusahaan apabila tidak didukung  dengan 

sumber daya manusia yang baik tentunya akan percuma. Karyawan adalah 

aset berharga yang perlu diperhatikan dan dibina dengan baik sehingga 

mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Untuk mewujudkan tujuan perusahaan maka perlu meningkatkan 

kinerja karyawan. Beberapa aspek dalam sember daya manusia yang dapat 

mempengaruhi kinerja diantaranya yaitu tingkat disiplin kerja dan 

kesehatan kerja. Pertimbangannya adalah bahwa unsur kesehatan kerja dan 

disiplin kerja memegang peranan penting dalam peningkatan kinerja 

karyawan. Semakin terpenuhi kuantitas dan kulialitas fasilitas kesehatan 
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kerja, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan (Al’amin,2012, 

jurnal mpenelitian terdahulu) 

Pada prinsipnya kinerja perusahaan dipengaruhi oleh kinerja 

karyawan. Perusahaan akan berjalan baik apanbila ditunjang dengan 

karyawan yang baik, begitu pula dengan  sebaliknya. Hal ini menandakan 

bahwa ada hubungan yang positif antara karyawan perusahaan dengan 

perusahaan tempat mereka bekerja. Kinerja karyawan (prestasi kerja) 

merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. (Mangkunegara, 2009: 18). Menurut 

Donelly, Gibson and Ivancevich (1994) kinerja merujuk pada tingkat 

keberhasilan melaksanakan tugas serta kemampuan mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai dengan baik.  

Masalah yang sering muncul dalam  perusahaan mengenai sumber 

daya manusia adalah kurangnya perhatian prusahaan terhadap aspek 

manusiawi. Manajer harus mampu menciptakan kondisi kondisi yang 

mendukung kenyamanan dalam bekerja. Sehingga dengan kondisi tersebut 

karyawan dapat meningkatkat kualitas dan kuantitas kinerjanya. 

Tekanan yang terjadi dapat berupa aspek emosiaonal dan fisik, 

terbatsnya biaya pemeliharan kesehatan dan berlanjut terhadap 

ketidakdisiplinan karywan. Sehingga mengakibatkan penurunan kinerja 

karyawan. Pertimbangannya adalah bahwa disiplin kerja dan kesehatan 
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kerja memiliki peranan penting dalam peningkatan kinerja karyawan. 

Semakin terpenuhi kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan kerja maka 

semakin tinggi pula kinerja karyawan.  

Menurut Hasibuan (2005:120) berpendapat disiplin adalah 

kesadaran dan kesediaan seseorang untuk mematuhi semua peraturan 

organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin kerja adalah 

pegawai patuh dan taat melaksanakan peraturan kerja yang berupa lisan 

maupun tulisan dari kelompok maupun organisasi Menurut Husin 

(2000:95). 

Kesehatan kerja merupakan kondisi yang merujuk pada kondisi 

fisik, mental dan stailitas emosi secara umum Mathis dan Jackson :2002. 

Menurut Mangkunegara (2003:161) kesehatan kerja adalah keadaan sehat, 

baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan 

setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis. Dalam hal 

ini kesehatan kerja merupakan aspek terpenting yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan. Karena kondisi kesehatan yang terjadi dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan dan tentunta akan berdampak terhadap 

produktifitas karyawan. 

Penelitian ini dilakukan pada  CV Arya Agro Wijaya merupakan 

salah satu peternakan ayam petelur yang ada di Kabupaten Probolinggo. 

Terletak di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura. Berdiri sejak 22 

Oktober 1987 pemiliknya adalah Bapak Andri wijaya. Hasil produksi telur 

dari peternakan ini sudah dikirim hingga keluar kota. Telur merupakan 
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bahan makanan yang hampir setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat. 

Permintaan akan kebutuhan telur semakin meningkat apalagi menjelang 

hari- hari besar seperti hari raya. 

CV. Arya Agro Wijaya memiliki 48.000 ekor ayam terbagi dalam 

6 kandang dan mempekerjakan 33 karyawan bagian kandang. Karyawan 

bagian ini bertanggungjawab dalam hal pemberian pakan sampai dan 

pengambilan telur. Produktifitas ayam dalam bertelur sangat ditentukan 

oleh bagaimana ayam diberlakukan sebaik mungkin terutama dalam hal 

pemberian asupan makanannya, sehingga mampu meproduksi telur dengan 

baik. Berikut merupakan data pemberian pakan pada CV. Arya Agro 

Wijaya selama tahun 2018. 

Table 1.1 

Data Pemberian Pakan CV Arya Agro Wijaya 

Januari 2018 - Juni 2018 

Bulan Target(kg) Realisasi 

(kg) 

Selisih (kg) Persentase 

Januari 165.600 157.320 8.280 5% 

Februari 165.600 158.650 6.950 4,2% 

Maret 165.600 154.010 11.590 7% 

April 165.600 154.840 10.760 6,5% 

Mei 165.600 156.150 9.440 5,7% 

Juni 165.600 156.300 9.200 5,5% 

Sumber: Data CV Arya Agro Wijaya diolah 

Berdasarkan table 1.1 menyimpulkan bahwa target perbulan antara 

bulan Januari sampai dengan Juni 2018 untuk pemberian makan yang 

diberikan oleh perusahaan belum mampu dilakukan secara maksimal oleh 

karyawan. Penurunan tertinggi terjadi pada bulan Maret selisihnya 

mencapai angka 7%. Dari perusahaan sendiri memberikan toleransi selisih 
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kurang dari 6% dari target pekerjaan yang harus diselesaikan. Kondisi 

seperti ini tidak bisa dibiarkan terus- menerus karena akan berdampak 

kurang baik bagi perusahaan.  

Disiplin kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Setiap karyawan 

harus mematuhi peratuan yang ada di dalam perusahaan. Karena akan 

sangat sulit tujuan perusahaan akan tercapai apabila karyawan tidak 

disiplin dalam mematuhi perauran yang ada. Disiplin kerja karyawan yang 

buruk akan menghambat tujuan perusahaan. 

Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat Hasibuan (2005:120) 

yang menyatakan bahwa disiplin adalah kesadaran dan kesediaan 

seseorang untuk mematuhi semua peraturan organisasi dan norma-norma 

sosial yang berlaku. Hilangnya disiplin kerja akan berpengaruh terhadap 

kefektifan dan efisiensi pekerjaan. Disiplin kerja merupakan modal awal 

karyawan dalam memulai dan menyelesaikan pekerjaan. 

Tabel 1.2 

Data Kehadiran Karyawan CV. Arya Agro Wijaya 

Januari 2018- Juni 2018 

 

Sumber: Data CV Arya Agro Wijaya diolah 

No Bulan Jumlah 

karyawan 

Keterangan  

Alpa Terlambat sakit  

1 Januari 33 2 2 5 

2 Februari 33 3 4 4 

3 Maret 33 2 2 9 

4 April 33 2 3 7 

5 Mei 33 4 1 4 

6 Juni 33 - 2 5 

Total 13 14 34 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa setiap bulannya 

masih terdapat karyawan  yang  tidak masuk tanpa keterangan (Alfa) 

ditambah dengan karyawan datang  terlambat  di tempat  kerja, hal  ini 

akan berdampak terhadap tanggung jawab pekerjaan yang telah diberikan 

oleh perusahaan karena pekerjaan akan terbengkalai. Seperti 

keterlambatan dalam pengambilan telur memberi asupan  makan dan  

minum  terhadap hewan ternak serta pengecekan kondisi kandang dan 

kondisi hewan ternak. Kondisi seperti ini tentunya akan berdampak 

terhadap kualitas ayam dalam memproduksi telur. 

Selain itu menurut hasil wawancara dengan Bapak Puji selaku 

manajer, karyawan masih kurang disiplin dalam menggunakan atribut 

kesehatan seperti masker, sarung tangan, dan sepatu boot. Karyawan 

kurang memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat tidak 

menggunkan atribute kesehatan yang  telah disiapkna oleh perusahaan. 

Ketika karyawan tidak menggunakan atribut kesehatan maka semakin 

mudah karyawan akan terserang  penyakit. Hal ini tentunya akan 

berdampak terhadap kualitas pemeliharaan ayam yang ada dikandang 

karena ketika karyawan dalam kondisi yang tidak sehat  maka dalam  

melaksanakan pekerjaanya tidak maksimal.  

Kesehatan kerja merupakan spesialisasin ilmu kesehatan dengan 

tujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi tingginya baik 

fisik,mental, maupun social dengan usaha preventif atau kuratif terhadap 
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gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan dan 

lingkungan kerja serta terhadap penyakit umum (Suma’mur,2011:161). 

Dari segi ekonomis gangguan kesehatan akan berdampak terhadap 

penurunan kinerja karyawan. Kesehatan karyawan merupakan hal 

terpenting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yaitu dengan cara 

melakukan tidakan yang prefentif terhadap timbulnya penyakit dan 

melakukan penanggulangan terhadap peyakit yang timbul di dalam 

lingkungan perusahaan. 

Berdasarkan  tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa banyak karyawan 

yang tidak hadir karena sakit yaitu berjumlah 57 orang,  Menurut Bapak 

Puji selaku manajer CV. Arya Agro Wijaya menjelaskan  karyawan tidak 

hadir karena sakit seperti demam, influenza, gangguan saluran pernafasan, 

nyeri otot dan diare. 

Berdasarkan hasil survey lapang kondisi lingkungan kerja  yang 

kurang nyaman karena kebersihan yang kurang terjaga, terlihat dari 

kotoran ayam yang menumpuk karena tidak adanya pembuangan limbah 

kotoran ayam. Pembersihan kotoran ayam dilakukan ketika setelah kondisi 

ayam yang tidak produktif dan dipanen.  

Berdasarkan uraian diatas tertarik lebih lanjut untuk melakukan 

penelitian yang berjudul“ Pengaruh Disiplin Kerja dana Kesehatan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan CV Arya Agro Wijaya”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana displin kerja, kesehatan kerja dan kinerja karyawan CV 

Arya Agro Wijaya? 

2. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan CV 

Arya Agro Wijaya? 

3. Apakah kesehatan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan CV 

Arya Agro Wijaya? 

4. Apakah disiplin kerja dan kesehatan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja kkaryawan CV. Arya Agro Wijaya? 

5. Diantara disiplin kerja dan kesehatan kerja variabel mana yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Unduk mendeskripsikan disiplin kerja, kesehatan kerja dan kinerja 

karyawan CV Arya Agro Wijaya. 

2. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

CV Arya Agro Wijaya. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kesehatan  kerja terhadap kinerja 

karyawan CV Arya Agro Wijaya. 

4. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja dan kesehatan kerja 

karyawan CV. Arya Agro Wijaya. 

5. Untuk menganalisis antara disdiplin kerja dan kesehatan kerja variabel 

manakah yang lebih berpengaruh terhadap kinerja karyawan CV. Arya 

Agro Wijaya.  
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D. Batasan Masalah 

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka peneliti  

membuat batsan mkasalah sebagai berikut: 

1. Obyek responden 

Responden diambil dari karyawan bagian kandang CV Arya Agro 

Wijaya yang berjumlah 33 orang. 

2. Variable  

a. Disiplin kerja  

Disiplin kerja adalah  kesadaran dan kesediaan seseorang untuk 

mematuhi semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial 

yang berlaku Hasibuan (2005:120). 

b. Kesehata Kerja 

Kesehatan kerja adalah kondisi kesehatan yang bertujuan agar 

masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi- 

tingginya (Widodo, 2015:244). 

c. Kinerja Karyawan  

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya (Anwar Prabu Mangkunegara, 2006:67). 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti selanjutnya 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian 

bagi pembaca dan peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan 

dengan disiplin  kerja dan kesehatan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

b. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dari penelitian ini mampu mendorong kinerja 

karyawan melalui disiplin kerja dan Kesehatan kerja khusunya bagi 

CV Arya Agro Wijaya. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep 

mengenai disiplin kerja dan lingkugan kerja terhadap kinerja 

karyawan dan dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian 

selanjutnya 


