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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan 

pelaksanaan organisasi yang efektif. Sumber daya manusia berperan sebagai 

penggerak utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan atau aktivitas 

perusahaan atau organisasi, sehingga harus dikelola dengan baik melalui 

pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Organisasi mengharapkan agar 

para pegawai mampu menampilkan kinerja yang optimal dan berkualitas. 

Apabila kinerja sumber daya manusia tinggi, secara otomatis kinerja 

organisasi akan tinggi. 

Menurut Hasibuan (2011:22) Manajemen Sumber Daya Manusia 

adalah Ilmu dan seni dalam mengatur proses hubungan dan proses tenaga 

kerja agar efektif dan efisien serta membantu terwujudnya tujuan 

perusahaan, pegawai, dan masyarakat. 

Sumber daya manusia atau karyawan merupakan salah satu sumber 

daya yang penting dalam suatu perusahaan, dan sering disebut sebagai ujung 

tombak untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu , perusahaan 

memerlukan sumber daya manusia atau karyawan yang berkinerja tinggi 

sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

Karyawan merupakan aset utama organisasi dan mempunyai peran yang 

strategis didalam organisasi yaitu sebagai pemikir, perencana, dan 

pengendali aktivitas organisasi. Setiap perusahaan selalu mengharapkan 

karyawannya mempunyai prestasi, karena dengan memiliki karyawan yang 

berprestasi akan memberikan sumbangsih yang optimal bagi perusahaan. 

Masalah perusahaan yang sering kali dihadapi yakni terkait dengan masalah 

sumber daya manusianya dimana hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi 

manajemen dalam mengelolanya. 

Kinerja sebagai perwujudan perilaku kerja seorang karyawan yang 

ditampilkan sebagai prestasi kerja sesuai dengan peranannya dalam sebuah 

perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menandakan kinerja 

karyawan sebagai penentu keberhasilan serta kelangsungan hidup 

perusahaan. Dalam setiap organisasi, manusia merupakan salah satu 

komponen yang sangat penting dalam menghidupkan organisasi tersebut. 

Hal ini harus didukung dengan kinerja yang baik pula karena tanpa kinerja 

yang baik, organisasi tidak akan mencapai tujuannya. Untuk itu tentu 

karyawan memerlukan motivasi untuk dapat bekerja lebih rajin. Dengan 
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motivasi kerja yang tinggi, karyawan akan bekerja lebih giat didalam 

melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya dengan motivasi kerja yang rendah 

karyawan tidak mempunyai semangat bekerja, mudah menyerah, dan 

kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya (Setiawan, 2013). 

Menurut Samsudin (2010:281) mengemukakan bahwa motivasi 

adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang 

atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah 

ditetapkan. Motivasi memiliki hubungan yang erat dengan sikap dan 

perilaku yang dimiliki oleh seseorang. Sikap yang ada pada setiap individu 

berinteraksi dengan nilai-nilai, emosi, peran, struktur sosial dan peristiwa -

peristiwa baru, yang bersama-sama emosi dapat dipengaruhi dan diubah 

oleh perilaku. 

Motivasi sangat penting diberikan kepada seorang karyawan karena 

motivasi merupakan dorongan yang menggerakkan karyawan agar 

meningkatkan kinerja, sehingga bisa mewujudkan dan mencapai tujuan yang 

ditentukan perusahaan. Motivasi karyawan juga menjadi salah satu hal yang 

menyebabkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat 

dan antusias mencapai hasil yang optimal. Dimana ada hubungan antara 

motivasi dengan karyawan, motivasi membuat karyawan datang ke tempat 

kerja tepat waktu, bekerja dengan semangat, dan mempertahankan sikap 

menyenangkan dan memenuhi semua standart kinerja seorang karyawan. 

Disinilah letak pentingnya motivasi, agar mereka tetap mau melaksanakan 

tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. 

Disiplin kerja pada hakekatnya adalah menumbuhkan kesadaran bagi 

para pekerjanya untuk melakukan tugas yang telah dibebankan, di mana 

pembentukannya tidak timbul dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk 

melalui pendidikan formal maupun non formal, serta motivasi yang ada 

pada setiap karyawan harus dikembangkan dengan baik. Dengan demikian 

semakin tingginya disiplin kerja setiap karyawan yang didukung oleh 

keahlian, upah, atau gaji yang layak, maka akan mempengaruhi aktivitas -

aktivitas dari instansi itu sendiri. Disiplin kerja merupakan sikap sadar atau 

kesediaan seorang karyawan untuk melakukan dan mentaati aturan-aturan 

yang ditetapkan oleh perusahaan. Karyawan dengan disiplin kerja yang baik 

diharapkan mampu melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya dengan efektif dan efisien serta tepat pada 

waktunya.  

Disiplin kerja seorang karyawan tidak hanya dilihat dari absensi, 

tetapi juga bisa dinilai dari sikap karyawan tersebut dalam melaksanakan 
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pekerjaan. Karyawan yang mempunyai disiplin tinggi tidak menunda-nunda 

pekerjaan dan selalu berusaha menyelesaikan tepat waktu mesk ipun tidak 

ada pengawasan langsung dari atasan (Setiawan, 2013). 

Lingkungan kerja tempat karyawan bekerja juga tidak kalah 

pentingnya di dalam meningkatkan kinerja karyawan. Di mana lingkungan 

kerja adalah kondisi material dan psikologis yang ada dalam organisasi. 

Maka dari itu organisasi harus menyediakan lingkungan kerja yang 

memadai seperti lingkungan fisik (tata ruang kantor yang nyaman, 

lingkungan yang bersih, pertukaran udara yang baik, warna, penerangan 

yang cukup maupun musik yang merdu), serta lingkungan non fisik (suasana 

kerja karyawan, kesejahteraan karyawan, hubungan antar sesama karyawan, 

hubungan antar karyawan dengan pimpinan, serta tempat ibadah). 

Lingkungan kerja yang baik dapat mendukung pelaksanaan kerja sehingga 

karyawan memiliki semangat bekerja dan meningkatkan kinerja karyawan 

(Sidanty, 2015). 

Menurut Sunyoto (2015:38) lingkungan kerja merupakan komponen 

yang sangat penting ketika karyawan melakukan aktivitas bekerja. Dengan 

memperhatikan lingkungan kerja yang baik atau menciptakan kondisi kerja 

yang mampu memberikan motivasi untuk bekerja, maka akan membawa 

pengaruh terhadap kinerja karyawan dalam bekerja. 

Dalam suatu organisasi, kinerja karyawan sangat penting untuk 

meningkatkan peluang usaha yang ada. Jika kinerja karyawan meningkat,  

maka tujuan dari perusahaan akan cepat tercapai. Menurut (Noor, 2013:27) 

kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan 

kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil individu 

dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi, serta mengetahui 

dampak positif dan negative dari kebijakan operasional. 

Perusahaan harus memiliki karyawan dengan kinerja yang baik atau 

tinggi sehingga dapat membantu perusahaan memperoleh keuntungan, 

sebaliknya jika kinerja karyawan turun hal itu dapat merugikan perusahaan. 

Perusahaan membutuhkan kinerja karyawan yang tinggi untuk 

meningkatkan produktivitas perusahaan, karena dengan memiliki tanggung 

jawab yang tinggi, tujuan yang realitas, rencana kerja yang menyeluruh, 

berani mengambil resiko yang dihadapai, maka produktivitas perusahaan 

akan meningkat.  

PT. Panggung Jaya Indah Textile (PAJITEX) merupakan salah satu 

perusahaan textile penghasil kain sarung yang memperhatikan tingkat 

kinerja karyawan mereka. PT. Panggung Jaya Indah Textile (PAJITEX)  
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merupakan perusahaan yang bergerak di industri sarung tenun. Perusahaan 

yang berdiri sejak tahun 1989 ini memiliki visi dan misi untuk menjadi 

produsen sarung tenun yang unggul dalam motif dan warna, serta 

melestarikan budaya bangsa. Sarung Mangga merupakan salah satu sarung 

tenun produksi PT. Panggung Jaya Indah Textile (PAJITEX). Sarung 

Mangga terinspirasi dari budaya Indonesia yang beragam dan kaya akan 

nilai seni, menghadirkan desain yang mewah serta memiliki ciri khas 

budaya nusantara. Produk Sarung Mangga senantiasa menampilkan 

keindahan dan keanggunan bagi para pemakainya.  

Selain dipasarkan di wilayah Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi, Bali & Nusa Tenggara, sejak 1992 PT. Panggung 

Jaya Indah Textile (PAJITEX) telah mengembangkan jaringan distribusinya 

hingga ke luar negeri dengan negara tujuan Malaysia, Thailand, Timur 

Tengah serta beberapa negara Afrika. Dengan menjadi perusahaan eksportir, 

maka tuntutan akan produk juga semakin tinggi. Motivasi kerja, Disip lin 

kerja, dan Lingkungan kerja yang baik dapat mendukung pelaksanaan kerja 

sehingga karyawan memiliki semangat bekerja dan meningkatkan kinerja 

karyawan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul penelitian “PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN KERJA 

DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PADA PT. PANGGUNG JAYA INDAH TEXTILE (PAJITEX)” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada PT. 

Panggung Jaya Indah Textile (PAJITEX) ? 

2. Apakah Disiplin Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada 

PT. Panggung Jaya Indah Textile (PAJITEX) ? 

3. Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

pada PT. Panggung Jaya Indah Textile (PAJITEX) ? 

4. Apakah Motivasi, Disipin Kerja dan Lingkungan Kerja, secara simultan 

berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Panggung Jaya Indah 

Textile (PAJITEX) ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa motivasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Panggung Jaya Indah Textile 

(PAJITEX)  

2. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa disiplin kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Panggung Jaya Indah Textile 

(PAJITEX)  

3. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Panggung Jaya Indah 

Textile (PAJITEX)  

4. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa motivasi, disiplin kerja, 

dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Panggung Jaya Indah Textile (PAJITEX)  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi PT. Panggung Jaya Indah Textile (PAJITEX) 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan agar dapat 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja, sekaligus memperbiki 

apabila ada kekurangan dan kelemahan dalam pencapaian perusahaan 

selama ini. 

2. Manfaat bagi Keilmuwan 

 Manfaat yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat 

dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu sumber daya 

manusia, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa 

yang melakukan kajian terhadap motivasi kerja, disiplin kerja dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

3. Manfaat bagi Peneliti 

 Melalui peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir 

dan dapat mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama dibangku 

perkuliahan ke kondisi lapangan yang sebenarnya. 

4. Manfaat bagi Pembaca 

 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dan 

informasi bagi orang yang membaca penelitian ini, agar dapat 

mengetahui dan lebih mendalami bagaimana pengaruh motivasi, disiplin 
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kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Panggung 

Jaya Indah Textile (PAJITEX). 
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