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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada dasarnya setiap perusahaan atau organisasi mempunyai harapan 

bahwa kelak dikemudian hari akan mengalami perkembangan yang pesat dalam 

ruang lingkup kegiatanya dan menginginkan terciptanya produktivitas yang tinggi 

dalam bidang pekerjaanya. Keberadaan organisasi baik dalam skala besar maupun 

skala kecil tidak terlepas dari unsur sumber daya manusia. Sumber daya yang 

dimaksud adalah orang-orang yang memberikan tenaga, pikiran, bakat, kreativitas 

dan usahanya dalam tempat bekerja. Sumber daya manusia dengan produktivitas 

kerja yang tinggi memungkinkan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

oleh organisasi/instansi. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, 

diantaranya adalah semangat, disiplin kerja, lingkungan kerja, tingkat pendidikan, 

keterampilan, gizi dan kesehatan. 

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang harus memiliki derajat kesediaan 

dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan ketrampilan seseorang tidaklah 

cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa 

yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya (Hersey and Blanchard, 

1993) . Pengertian kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan melaksanakan tugas 

serta kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik 
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dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Donelly, 

Gibson and Ivancevich, 1994).  

Setiap organisasi akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja 

karyawannya, dengan harapan apa yang menjadi tujuan organisasi akan tercapai. 

Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada faktor produksi yang dimiliki oleh  

organisasi, faktor-faktor produksi tersebut adalah :tanah, gedung, peralatan mesin, 

dan sumber daya manusia (Sukirno,2009). Dari faktor produksi tersebut, ternyata 

sumber daya manusia yang paling penting yang mana disebutkan karyawan. 

Menurut Hasibun (2008) dalam Handriyono (2016) karyawan adalah aset 

utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktifitas 

organisasi. Sebuah perusahaan tidak mungkin dapat berjalan bila tidak ada sumber 

daya manusianya, oleh karenanya perusahaan perlu memahami sumber daya 

manusia atau karyawannya dengan baik. Dalam kondisi saat ini, perubahan 

lingkungan bisnis, baik teknologi, politik, ekonomi sangat berpengaruh pada 

perusahaan-perusahaan besar khususnya dalam menghadapi persaingan. Pada 

umumnya perusahaan yang tidak mampu menghadapi persaingan memiliki kinerja 

dan kualitas produk yang rendah. 

Dengan karyawan menjadi sumber utama dari kesuksesan suatu usaha, 

maka perusahaan / organisasi selalu ingin meningkatkan kinerja karyawannya 

dengan tujuan supaya perusahaan / organisasi akan tercapai keinginannya. Salah 

satunya adalah meningkatkan kinerja karyawannya, misalnya melalui pendidikan, 

pelatihan pemberian kompensasi yang layak. Menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif, kinerja dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah kuantitas 

pekerja yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam waktu satu hari kerja, kualitas 
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dalam ketaatan dalam prosedur dan disiplin, keandalan dalam melakukan 

pekerjaan yang di isyaratkan dengan supervisi minimum, serta kemampuan 

bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang 

telah ditetapkan sehingga mencapai daya guna yang sebesar-besarnya menurut 

Mathis dan Jackson (2006:378). 

(Hasibuan, 2005:193) Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan 

seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku. Disiplin kerja diartikan jika karyawan selalu datang dan pulang tepat 

pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu, 

melaksanakan perintah atasan, dan mematuhi semua peraturan perusahaan dan 

norma-norma yang berlaku. Disiplin kerja yang tinggi akan meningkatkan 

produktivitas dan kinerja kerja karyawan dalam perusahaan tempat dia bekerja. 

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang 

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, 

semangat kerja dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

Oleh karena itu, setiap manajer berusaha agar para bawahanya mempunyai 

disiplin yang baik. Seorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinannya, 

jika para bawahanya berdisiplin baik. Untuk memelihara dan meningkatkan 

kedisiplinan yang baik adalah hal yang sulit, karena banyak factor yang 

mempengaruhinya. 

 Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting karena 

semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat 

dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan 

mencapai hasil yang optimal. 
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 Kantor kecamatan Gajahmungkur sebagai salah satu bagian dari Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota Semarang sudah seharusnya 

mempedomani RPJMD sebagai acuan dalam melaksanakan fungsinya sebagai 

penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan. 

 Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 

Tahun 2011 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Semarang 2016-2021, maka kantor Kecamatan Gajahmungkur sebagai SKPD 

harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja SKPD, dengan 

berpedoman dan berlandasan operasional RPJMD Kota Semarang tersebut. 

 Rencana Strategis digunakan sebagai tolok ukur dan evaluasi kinerja 

program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Kcamatan 

Gajahmungkur. Mekanisme pelaporan capaian kinerja SKPD dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Tabel 1.1 

REKAP KEHADIRAN TAHUN 2016 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG KANTOR KECAMATAN 

GAJAHMUNGKUR 

Jumlah Bulan 1 – 6 Jumlah Bulan 7 – 12 

Karyawan 

Keterlambatan 

Hadir 

Presentase Karyawan 

Keterlambatan 

Hadir 

Presentase 

30 9 27% 30 7 21% 

30 7 21% 30 4 12% 

30 8 24% 30 4 12% 

30 8 24% 30 5 15% 

30 7 21% 30 3 9% 

30 6 18% 30 6 18% 

Sumber : Kantor Kecamatan Gajahmungkur September 2017 

Pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap karyawan pada kantor 

kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang belum sepenuhnya karyawan displin 

dalam masuk kerja, hal tersebut bisa dilihat dari daftar kehadiran karyawan, 

sebagian karyawan banyak yang tidak tepat waktu atau terlambat masuk ke 

kantor. Dari data tabel kehadiran tahun 2016 terjadi naik turun terhadap karyawan 
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yang terlambat hadir di Kantor Kecamatan Gajahmungkur Semarang, pada bulan 

pertama di awal tahun 2016 terjadi keterlambatan paling banyak yaitu sebanyak 9 

karyawan. Namun di bulan selanjutnya terjadi penurunan  terhadap keterlambatan 

hadir yaitu 7 karyawan, namun bulan ketiga naik lagi menjadi 8 karyawan, bulan 

selanjutnya terjadi penurunan yang signifikan hingga akhir tahun namun tetap 

terjadi kenaikan dan penurunan. Pada bulan ke sebelas keterlambatan hadir terjadi 

paling sedikit yaitu sebanyak 3 karyawan. 

Menurut Nitisemito (2000;183), Lingkungan kerja adalah tempat di mana 

karyawan pekerja melakukan aktivitas setiap harinya. Lingkungan kerja yang 

kondusif memberikan rasa amandan memungkinkan karyawan untuk dapat 

bekerja optimal.Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosional karyawan. 

Ligkungan kerja yang menyenangkan bagi karyawan melalui pengikatan 

hubungan yang harmonis atasan, rekan kerja maupun bawahan, serta didukung 

dengan sarana dan prasarana yang memadai yang ada di tempat kerja akan 

membawa dampak yang positif bagi karyawan, sehingga kinerja karyawan dapat 

meningkat. Oleh karena itu lingkungan kerja mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam menyelenggarakan aktivitas-aktivitas perusahaan. 

Berikut adalah sarana dan prasarana yang berada di kantor Kecamatan Gajah 

Mungkur. 

 

 

 

 

Tabel 1.2 
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Sarana dan Prasarana 

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Kondisi 

1 Gedung Kantor 1  Baik 

2 Sepeda Motor 3 Baik 

3 Komputer 7 6 Baik, 1 Rusak 

4 Mesin Ketik 2 1 Baik, 1 Rusak 

5 Printer 5  Baik 

6 Meja Kursi Tamu 1 Baik 

7 Sound System 1 Baik 

8 Laptop 2 Baik 

9 Filling Kabinet 5  Baik 

10 Telepon 7  Baik 

11 Televisi 2 Baik 

12 LCD Proyektor 3 Baik 

13 Mesin Faksimile 1 Baik 

14 Almari 6 Baik 

Sumber : Kantor Kecamatan Gajah Mungkur September 2017 

(Sutrisno, 2011:118). Lingkungan kerja yang memadai akan memberikan 

rasa aman kepada karyawan, sehingga karyawan dapat memusatkan perhatian dan 

pikirannya terhadap pekerjaan. Selain itu karyawan dapat menyelesaikan 

pekerjaannya dengan lebih cepat, menekan tingkat kerusakan, absensi, 

kecelakaan, dan lain-lain. Lingkungan kerja yang kurang memadai dan kurang 

memuaskan menyebabkan timbulnya berbagai masalah dan dapat mengurangi 

motivasi kerjayang pada akhirnya menurunkan tingkat produktivitas kerja 

karyawan. 
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 Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul : 

“Analisis Pengaruh Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan  Pada Kantor Kecamatan Gajah mungkur Semarang” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap tingkat kinerja karyawan pada 

Kantor Kecamatan Gajah Mungkur Semarang ? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap tingkat kinerja karyawan pada 

Kantor Kecamatan Gajah Mungkur Semarang ? 

3. Apakah disiplin kerja dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh 

terhadap tingkat kinerja karyawan pada Kantor Kecamatan Gajah Mungkur 

Semarang ? 

1.3 Tujuan Masalah 

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh disiplin kerja terhadap 

tingkat kinerja karyawan pada Kantor Kecamatan Gajah Mungkur Semarang. 

2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh lingkungan kerja terhadap 

tingkat kinerja karyawan pada Kantor Kecamatan Gajah Mungkur Semarang. 

3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh secara simultan  disiplin 

kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Kantor Kecamatan 

Gajah Mungkur Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi Instansi 
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Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pimpinan dalam mengamati disiplin kerja dan lingkungan kerja karyawan dalam 

meningkatkan kinerja kerja karyawan. 

b. Bagi Penulis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis sendiri untuk 

memperluas dan memperdalam wawasan dibidang manajemen, khususnya 

masalah disiplin kerja, lingkungan kerja dan kinerja. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak 

yang ingin meneliti pada permasalahan yang sama pada masa yang akan datang. 

1.5 Sistematika Penelitian 

 Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka dibuat suatu 

sistematika penulisan yaitu sebagai berikut : 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan garis besar penelitian yang terdiri dari 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dijelaskan tentang landasan teori yang 

diambil dari beberapa data yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas seperti kinerja karyawan, 

disiplin kerja, dan lingkungan kerja, alur pemikiran, dan 

hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai menggunakan data – 

data primer, sekunder dan metode pengumpulan data, 

populasi, variabel penelitian, validasi penelitian dan 

relabilitas, serta metode analisis data.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Di dalam bab ini memuat data-data yang diperoleh dan 

penganalisaan teori-teori yang telah dikemukan. Terdiri dari 

penjabaran data-data yang dikumpulkan dan menganalisa 

data terutama data yang berkenaan dengan disiplin kerja dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

   Berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian. 

 


