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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perusahaan merupakan sebuah organisasi yang berbadan

hukum yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghasilkan sebuah

keuntungan atau laba dengan cara menjual produk – produknya baik berupa

barang atau pun jasa. Selain itu, dalam sebuah perusahaan juga terdapat sebuah

aturan yang sifatnya mengikat untuk setiap orang yang memiliki hubungan

dengan perusahaan tersebut. Aturan ini dibuat biasanya untuk mendukung visi dan

misi perusahaan agar tujuan dari perusahaan itu bisa tercapai.

Sebuah aturan yang telah dibuat dengan maksud untuk mendukung kegiatan

dari perusahaan agar tujuan dari perusahaan bisa tercapai tidak akan berguna,

apabila tidak dipatuhi oleh para karyawan dari perusahaan itu sendiri. Sehingga,

agar aturan yang telah dibuat bisa mendukung kegiatan perusahaan untuk

mencapai tujuannya diperlukan dukungan dari para karyawan perusahaan itu

sendiri dengan cara, berusaha untuk bersikap disiplin dalam mematuhi setiap

aturan yang ada di perusahaan. Sikap disiplin ini dapat mendukung agar

tercapainya tujuan dan kesuksesan dari perusahaan. hal ini sama seperti yang

dikatakan oleh Amriany, Probowati & Atmadji dalam Hennessy (2011:4) yang

menjelaskan, Kedisiplinan merupakan salah satu sasaran dan kunci untuk
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mencapai sukses atau berhasil, oleh karena itu perlu ditimbulkan kesadaran dari

para karyawan tentang perlunya disiplin kerja.

Disiplin merupakan sebuah sikap patuh terhadap sebuah aturan, seperti yang

dijelaskan oleh Saydam (2005:284) “disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan

seseorang untuk mematuhi dan mantaati norma-norma peraturan yang berlaku

disekitarnya”.  Sedangkan menurut Rivai dan Afianto (2004:144) “disiplin kerja

adalah alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan

agar mereka bersedia untuk mengubah suatu sikap serta sebagai upaya untuk

meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan

organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku”. Sedangkan menurut Nitisemito

(1980:260) bahwa kedisiplinan diartikan sebagai suatu sikap, tingkah laku, dan

perbuatan sesuai dengan peraturan dari sebuah organisasi baik yang tertulis

maupun yang tidak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan sebuah

sikap dimana seseorang bersedia mengikuti dan mentaati semua peraturan serta

norma – norma yang berlaku di sekitarnya, baik secara tertulis atau pun tidak

tertulis untuk.

Sikap disiplin tidak dengan sendirinya dapat tumbuh pada karyawan, tetapi

di bentuk. Menurut Commings dalam Hennessy (2011:5) dalam membentuk sikap

disiplin dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dengan cara preventive discipline

merupakan tindakkan yang diambil untuk mendorong para pekerja mengikuti atau

mematuhi norma-norma dan aturan-aturan sehingga pelanggaran tidak terjadi,

tujuannya adalah untuk mempertinggi kesadaran pekerja tentang kebijaksanaan

dan peraturan pengalaman kerja sedangkan cara corrective discipline merupakan
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suatu tindakan yang mengikuti pelanggaran dari aturan-aturan, hal tersebut

mencoba untuk mengecilkan pelanggaran lebih lanjut sehingga diharapkan untuk

perilaku dimasa mendatang dapat mematuhi norma - norma peraturan.

Disiplin kerja dapat tebentuk akibat adanya sebuah kesadaran dari karyawan

terhadap aturan yang terdapat di perusahaan, sedangkan kesadaran akan timbul

apabila terdapat sebuah dorongan baik berasal dari dalam maupun dari luar

pribadi karyawan itu sendiri, dorongan ini disebut juga sebagai motivasi. Motivasi

kerja adalah suatu proses dimana kebutuhan seseorang mendorongnya untuk

melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah kepada ketercapaian tujuan

tertentu dan bila tujuan tersebut berhasil dicapai akan memuaskan atau memenuhi

kebutuhan-kebutuhan tersebut. Menurut Heidjrachman (1990:197), Motivasi

merupakan proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan

sesuatu yang kita inginkan. Dorongan untuk melakukan kegiatan bekerja ini

masing-masing tujuannya memiliki harkat yang berbeda-beda bagi tiap individu.

Chung & Megginson dalam Hidayat (2014:1) menjelaskan, motivasi melibatkan

faktor-faktor individual dan faktor-faktor organisasional. Faktor-faktor individual

meliputi kebutuhan-kebutuhan (needs), tujuan-tujuan (goals), sikap (attitude), dan

kemampuan (abilities). Faktor-faktor organisasional meliputi pembayaran atau

gaji (pay), keamanan pekerjaan (job security), sesama pekerja (co-workers),

pengawasan (supervision), pujian (praise), dan pekerjaan itu sendiri (job itself).

Adapun jenis seni motivasi menurut Heidjrachman (1990:206), terbagi menjadi

dua, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif adalah proses

untuk mencoba mempengaruhi orang lain dengan memberikan kemungkinan
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untuk mendapatkan hadiah. Motivasi negatif adalah proses untuk mempengaruhi

seseorang agar mau melakukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi teknik dasar

yang digunakan adalah lewat ketakutan kekuatan.

Maslow dalam Robbins (2015:128), menjelaskan bahwa apabila kebutuhan

dari para pegawai atau karyawan dapat terpenuhi maka hal tersebut akan
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order need) urutan kebutuhan yang lebih rendah ini sebagian besar akan

dipuaskan secara eksternal (dengan imbalan, misalnya gaji, kontrak serikat, dan

kedudukan tetap). Kebutuhan sosial, penghargaan, serta aktualisasi diri adalah

urutan kebutuhan yang lebih tinggi (higher-order need). Urutan kebutuhan yang

lebih tingggi ini dapat dipenuhi secara internal (di dalam diri seseorang).

Selain pendapat yang disampaikan oleh Maslow tentang hierarki kebutuhan

yang dapat mempengaruhi motivasi seorang karyawan. McClelland dalam

Robbins (2015:130) juga menyatakan bahwa motivasi kerja dapat dipengaruhi

oleh 3 faktor, yang teorinya dikenal dengan Three Need Theory:

(1). Kebutuhan akan pencapaian, adalah dorongan untuk berprestasi, untuk

pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar.

(2). Kebutuhan akan kekuasaan, adalah kebutuhan untuk membuat orang lain

berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa syarat.

(3). Kebutuhan akan afiliasi, adalah kebutuhan untuk berhubungan yang penuh

persahabatan dan interpersonal yang dekat dengan orang lain.

Adapun yang menjadi objek penelitian yang dipakai oleh penulis adalah PT.

Lingga Cargo Cabang Palembang, yang beralamat di Jalan Mayor Santoso No.

3136. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa yaitu jasa pengiriman barang (kurir),

baik dalam maupun luar kota untuk seluruh daerah di Sumatera dan Jakarta. PT.

Lingga Cargo memiliki kantor pusat di Pekanbaru. Selanjutnya, perusahaan ini

melakukan perluasan usahanya dengan membuka cabang lain di beberapa kota di

Indonesia. Diantaranya, di Palembang dan Jakarta yang berperan sebagai kantor
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perwakilan yang membawahi beberapa agen atau anak cabang yang ada di

Sumatera dan Jakarta. PT. Lingga Cargo Cabang Palembang sendiri diresmikan

pada tanggal 23 Januari 2007.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 November

2015 bersama ibu Yuli selaku narasumber sekaligus Kepala Cabang dari PT.

Lingga Cargo Cabang Palembang saat ini. Diperoleh informasi mengenai keadaan

karyawan serta keadaan perusahaan sebelum beliau menjadi seorang kepala

cabang sampai saat ini.

PT. Lingga Cargo Cabang Palembang saat ini memiliki dua pembagian jam

kerja untuk karyawannya. Pembagian jam kerja ini ditetapkan berdasarkan

kebutuhan perusahaan atas jumlah karyawan dalam melakukan kegiatan atau

operasi perusahaan. Berikut adalah pembagian jam kerja yang terdapat pada PT.

Lingga Cargo Cabang Palembang.

TABEL 1.1 Jam Kerja Karyawan PT. Lingga Cargo Cabang Palembang
No Hari Jam Kerja Keterangan

1. Senin – Kamis dan Sabtu
08.00 WIB – 17.00 WIB Shift Pagi
13.0 WIB – 21.00 WIB Shift Siang

2. Jum’at
08.00 WIB – 17.00 WIB Shift Pagi
13.30 WIB – 21.30 WIB Shift Siang

Sumber: Manajemen PT. Lingga Cargo Cabang Palembang

Jam kerja pertama pada hari senin – kamis dan sabtu di mulai pada Pukul.

08.00 WIB – 17.00 WIB, sedangkan jam kerja kedua pada hari senin – kamis dan

sabtu di mulai pada Pukul 13.00 WIB – 21.00 WIB. Namun, jam kerja kedua

pada hari jum’at dimulai pada Pukul 13.30 WIB – 21.30 WIB. Apabila karyawan

yang bertugas pulang lebih dari jam kerja yang telah ditentukan. Maka, karyawan
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tersebut akan mendapatkan upah lembur dan mendapat makan malam apabila

lembur yang dilakukan lebih dari jam 11 malam. Berikut adalah tabel jumlah

karyawan di PT. lingga Cargo Cabang Palembang beserta bagian – bagian yang

ada di perusahaan tersebut.

TABEL 1.2 Jumlah Karyawan di PT. Lingga Cargo Cabang Palembang

No Keterangan
Jumlah karyawan

(Orang)
1 Kepala Cabang 1
2 Administrasi 15
3 Customer Service 5
4 Driver (supir) 15
5 Loading 25

Jumlah Karyawan 61
Sumber: Manajemen PT. Lingga Cargo Palembang

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa saat ini PT. Lingga Cargo

Cabang Palembang memiliki karyawan berjumlah 61 Orang. Terdiri dari 1 orang

kepala cabang, yang bertanggung jawab atas seluruh proses operasional

perusahaan dan bertindak sebagai pengambil keputusan atas kegiatan dan masalah

yang di hadapi oleh perusahaan. Selanjutnya, 15 orang di bagian administrasi,

yang bertugas untuk mencatat transaksi perusahaan baik saat barang masuk dan

barang keluar, melakukan perekapan absensi karyawan serta pembayaran uang

perjalanan dan gaji. Selanjutnya, terdapat 5 orang di bagian customer service,

yang bertugas untuk menyambut serta melayani seluruh konsumen yang datang

atau menelpon. 15 orang driver (supir) bertugas untuk mengirimkan barang ke

konsumen dan bertanggung jawab atas barang yang akan di kirimkan baik di

dalam maupun di luar kota. Terakhir terdapat 25 orang di divisi loading yang
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bertugas untuk membongkar muat barang yang akan diantarkan ke tujuan, serta

melakukan pengecekan sebelum barang dikirimkan ke konsumen.

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh narasumber. Selain

semakin berkembangnya perusahaan ini. Maka, semakin beragam pula persoalan

yang dihadapi. Salah satunya, saat ini cukup sering terjadi kenakalan - kenakalan

yang dilakukan oleh beberapa oknum yang terdapat di beberapa divisi yang ada di

perusahaan dengan cara yang cukup beragam. Contohnya, seperti adanya usaha

untuk menggelapkan barang konsumen, tidak masuk bekerja dengan sengaja atau

dengan cara membuat – buat alasan agar tidak masuk bekerja, dan masih ada yang

lain lagi. Walaupun telah dilakukan beberapa tindakan preventif. Seperti,

memasang kamera pengawas di bagian loading barang untuk mencegah tindakan

nakal karyawan untuk menggelapkan barang konsumen. Selain itu, untuk

mencegah tindakan karyawan yang tidak masuk bekerja tanpa pemberitahuan

yang jelas akan dilakukan pemotongan gaji sebesar Rp 100.000,-/Hari.

Selain tindakan preventif pihak manajemen PT. Lingga Cargo Cabang

Palembang juga melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kesalahan atau

kelalaian yang telah terjadi agar karyawan dapat bersikap disiplin kembali.

Seperti, apabila terdapat barang yang hilang. Maka, karyawan yang bersangkutan

harus mengganti rugi barang tersebut agar karyawan berhati – hati dalam

melakukan pengecekkan dan lain sebagainya. Walupun telah dilakukan tindakan

preventif dan juga tindakan korektif untuk membuat karyawan bersikap disiplin.

Namun, tindakan nakal karyawan ini terkadang masih juga terjadi. Berikut adalah

jumlah karyawan yang diberhentikan di PT. Lingga Cargo Cabang Palembang
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karena tindakannya yang kurang disiplin baik karyawan tetap maupun yang masih

dalam masa pelatihan atau kontrak dalam dua tahun terakhir.

TABEL 1.3 Data Karyawan yang diberhentikan Karena Kurang Disiplin

No Tahun
Jumlah Karyawan yang diberhentikan

(Orang)
1 2014 4
2 2015 10

Jumlah 14
Sumber: Manajemen PT. Lingga Cargo Palembang

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah

karyawan yang diberhentikan akibat tindakannya yang dinilai kurang disiplin dan

kurang memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Pada tahun 2014 seluruh

karyawan yang diberhentikan merupakan karyawan yang sudah tetap bekerja di

perusahaan. Mereka diberhentikan karena tindakannya yang telah melanggar

peraturan yang terdapat di perusahaan. Sedangkan pada tahun 2015, sepuluh

orang karyawan yang diberhentikan terdiri dari karyawan tetap dan juga karyawan

baru yang masih dalam masa pelatihan (kontrak). Sehingga dapat di nilai bahwa

di PT. Lingga Cargo Cabang Palembang saat ini terdapat suatu permasalahan, di

mana karyawan di PT. Lingga Cargo Cabang Palembang masih terdapat yang

kurang disiplin. Tindakan yang kurang bertanggung jawab tersebut selalu saja

terjadi walaupun telah terdapat sanksi yang telah diberikan oleh perusahaan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh narasumber hal ini terjadi

dikarenakan akibat kurangnya dorongan (motivasi) yang ada pada diri karyawan

untuk mentaati peraturan yang telah ada di PT. Lingga Cargo Cabang Palembang.

Berdasarkan masalah-masalah yang teridentifikasi melalui wawancara

dengan Kepala Cabang PT. Lingga Cargo Cabang Palembang tersebut. Maka
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penulis mengambil judul untuk penelitian ini yaitu, “Pengaruh Motivasi Kerja

terhadap Disiplin Kerja Karyawan di PT. Lingga Cargo Cabang

Palembang”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan

masalah sebagai berikut: Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap

disiplin kerja karyawan di PT. Lingga Cargo Cabang Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat

pengaruh motivasi kerja terhadap disiplin kerja karyawan di PT. Lingga Cargo

Cabang Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan

manfaat teoritis. Secara terperinci manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai

berikut:

a. Manfaat Praktis Bagi PT. Lingga Cargo Cabang Palembang

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau rujukan

bagi perusahaan untuk pembuatan kebijakan atau peraturan dengan tujuan

untuk meningkatkan disiplin kerja dari karyawan yang terdapat di PT. Lingga

Cargo Cabang Palembang.
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b. Manfaat Teoritis

Bagi Lembaga Perguruan Tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya di bidang ilmu

manajemen. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai

tambahan informasi karya ilmiah bagi pembaca di perpustakaan dan sebagai

rujukan bagi peneliti yang akan mengembangkan penelitian sejenis.
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