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BAB I 

BAB 1  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia memiliki posisi strategis dan sangat penting dalam 

sebuah organisasi, artinya manusia memegang peranan penting dalam melakukan 

aktifitas untuk mencapai tujuan. Mesin-mesin berteknologi canggih sekalipun tidak 

akan ada artinya jika sumber daya manusia yang menjalankannya tidak berkualitas 

untuk mengerjakannya. Dan dengan adanya kemampuan skill para pekerja dan 

kualitas sumber daya manusia dapat menggerakkan perusahaan dengan baik dan 

benar. 

Manusia selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi karena 

manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya organisai. Di dalam 

suatu organisasi diperlukan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan staf penggerakan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, 

pemberian kompensasi, pengintregasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja 

untuk mencapai tujuan organisasi (Bangun, 2012:6). 

Untuk menciptakan kinerja karyawan agar berjalan lebih efektif, hal tersebut 

dapat didorong dengan adanya sebuah Motivasi. Motivasi menurut 

Sadirman(2014:73) berasal dari kata “motif’ yang mana dapat diartikan sebagai 

penggerak aktif pada suatu keadaan tertentu, khususnya dalam suatu kebutuhan 

untuk mencapai tujuan yang disarankan dan mendesak. Menurut Wibowo 

(2014:379), mengemukakan bahwa motivasi merupakan dorongan terhadap 

serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Sedangkan elemen 

yang terkandung dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, mengarahkan, 

menjaga,bmenunjukkan identitas, bersifat terus menerus dan adanya tujuan. 

Selain dengan memberikan motivasi, untuk menciptakan kinerja karyawan 

harus dengan adanya disiplin kerja yang tinggi. Menurut Rivai dan Sagala 

(2013:825) disiplin adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk mengubah 

suatu perilaku dan untuk meningkatkan kesadaran juga kesediaan seseorang agar 

menaati semua peraturan dan norma sosial yang berlaku di suatu perusahaan. 

Sedangkan menurut Sulistiyani dan Rosidah (2013:290) disiplin merupakan bentuk 

pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat 

kesungguhan tim kerja di dalam sebuah organisasi. 

PT. Sumber Plastik adalah perusahaan perseorangan yang bergerak dalam 

bidang pengelolaan daur ulang biji plastik (RecyclePlastic) perusahaan ini berdiri 
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sejak tahun 1979 yang pada mulanya bertempat di Sepanjang, Taman, Sidoarjo dan 

sekarang bertempat di Jl. Raya Bypass km,28 , Krian, Sidoarjo. Tujuan dari 

pendirian pabrik ini adalah untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang 

disebabkan oleh sampah-sampah plastik sehingga dapat digunakan kembali untuk 

membuat barang plastik sehingga dapat digunakan kembali kembali untuk membuat 

barang plastik jadi. Sumber Plastik sebagai perusahaan daur ulang plastik bertekad 

untuk selalu menjadi yang terbaik di dalam mutu dan pelayanannya. Disiplin sangat 

penting bagi karyawannya, karena masih ada beberapa karyawan yang mangkirkerja 

ada juga yang terlambat tapi tidak mau mengakui keterlambatannya, karena di 

PT.Sumber Plastik ini toleransi keterlambatan hanya 2 menit dari waktu masuk 

kerja. Ada juga yang tidak hadir tanpa keterangan. Selain itu, beberapa karyawan 

juga tidak menggunakan safety saat bekerja, padahal perusahaan sudah menyediakan 

alat safety bagi karyawan. 

Rendahnya disiplin karyawan PT. Sumber Plastik berdampak pada realisasi 

target produksi perusahaan. Berdasarkan data produksi PT.Sumber Plastik selama 

satu tahun terakhir ini terjadi fluktuasi realisasi target produksi yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. Berikut ini adalah data realisasi target produksi PT.Sumber Plastik 

tahun 2019 : 

Tabel 1.1 

Tabel 1. 1 Data Realisasi Target Produksi  PT Sumber Plastik 2019 

Bulan Target/bulan (ton) Produksi Realisasi 

Januari 3.250 2.986 91,88% 

Februari 3.250 3.043 93,63% 

Maret 3.250 2.894 89,05% 

April 3.250 2.987 91,91% 

Mei 3.250 2.911 89,57% 

Juni 3.250 2.832 87,14% 

Juli 3.250 2.853 88,46% 

Agustus 3.250 2.875 98,34% 

September 3.250 2.821 86,80% 

Oktober 3.250 3.106 95,57% 

November 

Desember 

3.250 

3250 

3.101 

2.812 

95,40% 

90,40% 

Rata-rata 3.250 2.929 90,11% 

Sumber : Data Produksi PT.Sumber Plastik, 2019 

Adanya fakta masih belum konsistennya realisasi target produksi maka 

perlu upaya untuk meningkatkan disiplin karyawan. Karyawan harus didorong untuk 

mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan perusahaan. Adanya sikap 
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karyawan yang patuh terhadap peraturan perusahaan dan kedisiplinan yang tinggi 

maka akan tercipta suasana perusahaan yang lebih kondusif, sehingga akan 

memberikan dampak positif pada aktivitas perusahaan. Dengan demikian, setiap 

perusahaan mempunyai harapan yang besar agar karyawan perusahaan dapat 

mematuhi peraturan yang telah ditetapkan perusahaan. 

Setelah melihat secara ringkas uraian latar belakang diatas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi Kerja dan 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi PT. Sumber 

Plastik Krian Sidoarjo”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

bagian produksi PT. Sumber Plastik Krian Sidoarjo? 

2. Apakah disiplin kerja berpengaruh signtifikan terhadap kinerja karyawan 

bagian produksi PT. Sumber Plastik KrianSidoarjo? 

3. Apakah motivasi kerja dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan bagian produksi PT. Sumber Plastik 

KrianSidoarjo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk membuktikan dan menganalisis apakah pengaruh motivasi kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian produksi PT. 

Sumber Plastik Krian Sidoarjo? 

2. Untuk membuktikan dan menganalisis apakah pengaruh disiplin kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian produksi PT. 

Sumber Plastik KrianSidoarjo? 

3. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh motivasi kerja dan disiplin 

kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagin 

produksi PT. Sumber Plastik Krian Sidoarjo. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi Peneliti 

Dalam penelitian ini penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan mampu 

menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan ke dalam praktek 

perusahaan secara nyata. Sehingga dapat meningkatkan wawasan serta pola 

pikir yang baik sebagai bekal untuk terjun dalam masyarakat nantinya. 
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2. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT. Sumber 

Plastik Krian Sidoarjo, terutama mengetahui pengaruh Motivasi kerja dan 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. 

3. Bagi Pihak Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran di bidang 

Manajemen, khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia. 


