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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang tidak 

terlepas dari susunan organisasi yang mendasar dalam suatu perusahaan atau 

instansi, dimana sumber daya manusia pada hakekatnya adalah sebagai partner 

dari perusahaan yang membantu untuk menggerakkan, memikirkan 

merencanakan, serta menjalankan proses perjalanan produksi dengan visi dan misi 

yang sama dengan pemilik perusahaan, yakni untuk maju bersama mencapai 

tujuan di dalam organisasi demi pertumbuhan perusahaan, kesejahteraan sumber 

daya manusia, serta tercapainya hasil yang optimal. 

Hasibuan (2014:10) mengatakan bahwa “Manajemen Sumber Daya 

Manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja 

agar efektif membantu mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat”. Sedangkan menurut Handoko (2012:4) “Manajemen Sumber Daya 

manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan 

sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan individu maupun organisasi”. 

Dewasa ini, perkembangan perusahaan terus meningkat, untuk itu peran 

sumber daya manusia dalam mendukung program perusahaan perlu dikelola 

dengan sebaik mungkin. Menanggapi hal tersebut hendaknya perusahaan harus 

mengontrol sumber daya manusia secara rutin mengenai kedisiplinan demi 

menciptakan kondisi pekerjaan yang sehat, dan saling memberikan yang terbaik 
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dari karyawan kepada perusahaan maupun perusahaan kepada karyawan agar 

dapat mencapai tujuan dalam pekerjaan demi kelangsungan hidup perusahaan 

yang lebih baik dan berkualitas. 

Disiplin karyawan sangat mempengaruhi dalam profesionalisme tenaga 

kerja yang diharapkan mampu mendorong dalam peningkatan mutu sumber daya 

manusia. Disiplin itu sendiri adalah sebuah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-

nilai atau aturan yang telah diterapkan oleh perusahaan sebagai tanggung jawab. 

Dalam penelitian ini kedisiplinan karyawan difokuskan dalam beberapa faktor 

penting yang harus diketahui yakni mengenai komitmen, kepemimpinan, 

pengawasan, dan punishment kepada karyawan. 

Komitmen merupakan sebuah tekad dari seorang karyawan dimana ia 

mampu berkorban dan bertangungjawab penuh demi mencapai tujuan dari 

perusahaan untuk kebaikan bersama. Disini komitmen karyawan menjadi sangat 

penting dalam terciptanya kedisiplinan itu sendiri dikarenakan dengan adanya 

komitmen karyawan yang kuat maka perusahaan akan lebih mudah mengatur 

karyawan dalam mewujudkan visi misi perusahaan. 

Kepemimpinan dalam suatu organisasi menjadi peran yang sangat penting 

karena pemimpin merupakan penggerak dan pengarah dalam keberlangsungan 

organisasi demi mencapai tujuan perusahaan, dalam hal ini pemimpin mempunyai 

tanggung jawab penuh atas bawahannya dengan beradaptasi dan memahami 

berbagai tipe karakter individu serta hasil pekerjaannya.  Mengetahui hal tersebut 

hendaknya seorang pemimpin adalah seorang yang terampil dan mampu menjadi 

panutan bagi bawahannya, karena bawahan akan mengikuti baik ataupun   
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buruknya seorang atasannya. 

Pengawasan itu sendiri sebagai tindakan nyata untuk memelihara 

kedisiplinan, dan untuk mencegah suatu kesalahan. Sehingga dalam setiap proses 

pekerjaan tetap terkontrol dengan baik. Pengawasan itu diperlukan karena 

karyawan itu perlu diawasi, jika karyawan dilepas terkadang mereka merasa bebas 

dalam melakukan pekerjaan sehingga kedisiplinan akan menurun dan hasil kerja 

tidak maksimal, untuk itulah pengawasan diperlukan dalam sebuah perusahaan. 

Punishment disini sebagai unsur media yang digunakan untuk membina 

atau membimbing karyawan agar lebih baik setelah melalukan sebuah kesalahan. 

Punishment bisa memberi efek jera untuk karyawan agar tidak kembali 

mengulangi kesalahan yang telah diperbuat sebelumnya. Untuk itulah punishment 

perlu diterapkan secara tegas dalam perusahaan untuk meningkatkan kedisiplinan 

karyawan dan menciptakan keseimbangan dalam pekerjaan. 

PT. Karoseri Nusantara Gemilang merupakan pabrik industri manufaktur 

perakitan badan bus yang berlokasi di Jl. Raya Kudus-Demak KM.5 Karanganyar 

Demak. Dalam hal ini kesuksesan perusahaan merupakan hal yang penting bagi 

perusahaan dimana itu butuh peran dari sumber daya manusia diantaranya 

komitmen karyawan, kepemimpinan, pengawasan dalam pekerjaan, dan adanya 

punishment sebagai media untuk membina pelaku indisipliner. 

Menurut pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis bahwa terdapat 

masalah dengan kedisiplinan karyawan seperti halnya komitmen, kepemimpinan, 

pengawasan, dan punishment yang ada di PT. Karoseri Nusantara Gemilang 

dimana dapat mempengaruhi proses berjalannya produksi.Permasalahan yang 
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berkaitan dengan komitmen diantaranya seperti karyawan kurang mempunyai rasa 

peduli terhadap aturan perusahaan dimana dapat kita lihat dari seringnya 

karyawan absen (mangkir) dimana hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya 

komitmen dan tanggung jawab dalam bekerja. Dapat dilihat dari hasil rekap 

absensi tahunan di PT. Karoseri Nusantara Gemilang. Berikut tabel dari periode 

Juli 2017 – Desember 2017. 

Tabel 1.1 

Rekap Absensi Tahunan PT. Karoseri Nusantara Gemilang 

Periode Juli 2017 – Desember 2017 

Bulan Jumlah 
Karyawan 

Karyawan 
Mangkir Persentase 

Juli 168 17 10,12 % 
Agustus 166 28 16,87 % 

September 169 23 13,61 % 
Oktober 169 26 15,38 % 

November 167 18 10,79 % 
Desember 167 12 7,18% 

Sumber : Rekap Absensi Tahunan PT. Karoseri Nusantara Gemilang 
periode Juli 2017 – Desember 2017 

 
Berdasarkan data yang telah diperoleh di atas dapat disimpulkan bahwa 

masih banyaknya pelaku indisipliner dimana hal tersebut menunjukkan kurangnya 

komitmenkaryawandan loyalitas seorang karyawan, dimana hal tersebut dapat 

merugikan perusahaan. 

Permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan disebabkan oleh 

bawahan yang mengamati tingkah laku pemimpin (leader) yang terkadang 

menyimpang dimana hal tersebut dirasa belum dapat memberikan tauladan yang 

baik bagi karyawan terkait dengan kedisiplinan dalam rangka bersama memajukan 

perusahaan, kurangnya konsistensi seorang pemimpin terhadap tujuan atau target 

yang hendak dicapai, kurangnya komunikasi terhadap bawahannya sehingga 
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informasi – informasi penting terkadang tidak tersampaikan secara menyeluruh, 

dimana hal ini perlu dievaluasi kembali agar lebih baik pengaturannya. 

Kepemimpinan ada keterkaitan dengan pengawasan karena dalam 

pengawasan peran seorang pimpinan sangat diutamakan, setelah mencermati 

masalah yang ada dalam kepemimpinan, hal ini menimbulkan suatu asumsi bahwa 

lemahnya pengawasan kerja, pengarahan kerja dari pemimpin (leader) terhadap 

bawahan dan penerapan peraturan tentang kedisiplinan yang belum maksimal.Hal 

tersebut dapat di lihat dari persentase hasil Monitoring Produksi di PT. Karoseri 

Nusantara Gemilang.Berikut tabel data tahun periode 2017. 

Tabel 1.2 

Monitoring Produksi PT. Karoseri Nusantara Gemilang 

Tahun Periode 2017 

Nama Unit Jumlah Target Aktual Keterangan 
Nusantara 3 100 hari / unit 95 hari Tercapai 

Transjakarta 24 100 hari / unit 110 hari Tidak Tercapai 
Cimb Niaga 3 1 100 hari / unit 90 hari Tercapai 
Cimb Niaga 4 1 100 hari / unit 77 hari Tercapai 

Pahala Kencana 8 100 hari / unit 107 hari Tidak Tercapai 
Dishub Semarang 1 100 hari / unit 100 hari Tercapai 

Nestle 1 100 hari / unit 100 hari Tercapai 
Motobus 1 100 hari / unit 93 hari Tercapai 

Goa Kencana Motor 2 100 hari / unit 87 hari Tercapai 
Dalimas  4 100 hari / unit 115 Tidak Tercapai 

Manggala 2 100 hari / unit 100 Tercapai 
Borlindo 2 100 hari / unit 98 Tercapai 

Mercedes Benz 1 100 hari / unit 83 Tercapai 
Sumber : Monitoring Produksi PT. Karoseri Nusantara Gemilang tahun periode 

2017  
 

Berdasarkan data yang telah diperoleh di atas dapat disimpulkan bahwa 

masih adanya target yang tidak tercapai atau belum maksimalnya pencapaian 

target dimana ada beberapa sebab seperti kurangnya pengawasan terhadap 
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karyawan, kuranganya arahan dari pimpinan terhadap bawahan, karena disini 

peran seorang pimpinan dalam mengatur dan mengawasi produksi menjadi hal 

pokok yang penting, karena dalam situasi tertentu seorang pemimpin harus 

mampu menyiasati bagaimana jika terjadi hal terburuk dalam berjalannya 

produksi. 

Masalah yang berkaitan dengan punishment (hukuman) yakni masih 

banyaknya karyawan yang melakukan pelanggaran dalam aturan yang sudah 

ditetapkan perusahaan atau bertingkah laku yang kurang baik dimana tidak sesuai 

dengan harapan perusahaan. Berikut data penerima Surat Peringatan periode Juli 

2017 – Desember 2017. 

Tabel 1.3 

Data Penerima Surat Peringatan PT. Karoseri Nusantara Gemilang 

Periode Juli 2017 – Desember 2017 

Bulan Jumlah Karyawan Penerima SP Persentase 
Juli 168 3 1,785 % 

Agustus 166 5 3,012 % 
September 169 4 2,366 % 
Oktober 169 6 3,550 % 

November 167 11 6,5 % 
Desember 167 2 1,197 % 

 

Sumber : Rekap Penerima Surat Peringatan PT. Karoseri Nusantara  
 Gemilang Periode Juli 2017 – Desember 2017 

 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih adanya karyawan 

yang melakukan pelanggaran atau ketidakdisiplinan terhadap pekerjaan, dimana 

hal tersebut akan semakin merugikan perusahaan jika tidak cepat diatasi. Maka 

perlunya ketegasan dalam bentuk punishment yang lebih berat untuk membina 

karyawan yang bermasalah agar merasa jera dan tidak kembali melakukan  



7 
 

 
 

kelalaian pekerjaan. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa penelitian sebelumnya 

tentang pengaruh komitmen, kepemimpinan, pengawasan, dan punishment 

terhadap kedisiplinan karyawan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Daulay dkk (2015), dan Laura (2015) yang menganalisis pengaruh komitmen 

terhadap kedisiplinan menyatakan bahwa komitmen berpengaruh secara signifikan 

terhadap kedisiplinan. Pada variabel kepemimpinan yang telah diteliti oleh 

Setiyani dkk (2015) yang menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap 

kedisiplinan menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kedisiplinan. Sedangkan menurut penelitian Setiawan (2015) dan 

Nuryadin dkk (2016) menyatakan bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kedisiplinan. Pada variabel pengawasan yang telah diteliti 

oleh Setiyanidkk (2015) dan Kabiay dkk (2016) yang menganalisis pengaruh 

pengawasan terhadap kedisiplinan menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh 

secara signifikan terhadap kedisiplinan. Sedangkan menurut penelitian Agustina 

(2014) dan Nuryadin dkk (2016) menyatakan bahwa pengawasan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kedisiplinan karyawan. Pada variabel punishment 

dalam penelitian Siahaan (2013) Nuryadin dkk (2016) Hartawan (2017) bahwa 

sanksi hukuman (punishment) memiliki pengaruh signifikan terhadap kedisiplinan 

kerja 

Mencermati uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul: “PENGARUH KOMITMEN, 

KEPEMIMPINAN, PENGAWASAN, DAN PUNISHMENT TERHADAP 
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KEDISIPLINAN KARYAWAN DI PT. KAROSERI NUSANTARA 

GEMILANG”. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Permasalahan yang akan diteliti yakni mengenai komitmen, 

kepemimpinan, pengawasan, dan punishment dalam kaitannya dengan 

kedisiplinan karyawan. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : 

1. Obyek yang diambil dalam penelitian ini adalah di PT. Karoseri Nusantara 

Gemilang yang berlokasi di Jl. Raya Kudus – Demak KM.5 Karanganyar 

Demak. 

2. Responden pada penelitian ini adalah karyawan tetap di PT. Karoseri 

Nusantara Gemilang yang berjumlah 167 karyawan.  

3. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kedisiplinan karyawan di PT. 

Karoseri Nusantara Gemilang, variabel independen pada penelitian ini adalah 

komitmen, kepemimpinan, pengawasan, dan punishment. 

4. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan setelah proposal skripsi disetujui oleh 

dosen pembimbing. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Kedisiplinan karyawan telah diterapkan pada PT. Karoseri Nusantara 

Gemilang di semua bagian terkait. Karena perusahaan ingin karyawan tanggung 

jawab atas pekerjaan, menciptakan kinerja karyawan yang efektif efisien dan 

mampu mewujudkan visi misi perusahaan. Namun tujuan ini tidak berhasil jika 

karyawan tidak sungguh dalam menjalankan program kedisiplinan itu sendiri. 
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Fenomena yang terjadi didalam komitmen seorang karyawan seperti 

ketidaktaatan terhadap peraturan yakni masih ada karyawan yang mangkir atau 

tidak tertib absensi, loyalitas yang masih rendah, dan kurangnya komitmen 

individu terhadap tanggung jawab pekerjaan. Mengenai kepemimpinan tercermin 

dari tingkah laku pemimpin (leader) yang dirasa belum dapat memberikan contoh 

tauladan yang baik terkait dengan kedisiplinan, kurangnya komunikasi secara 

menyeluruh terhadap bawahan, lemahnya atau belum adanyapengawasan yang 

efektif dari pemimpin (leader) terhadap bawahan, kurangnya pengarahan atau 

perhatian seorang pimpinan kepada bawahan. Kemudian penerapan peraturan 

tentang kedisiplinan yang belum maksimal dan kurangnya ketegasan dalam 

bentuk punishment untuk membina karyawan yang bermasalah agar merasa jera 

dan tidak kembali melakukan hal yang merugikan perusahaan. 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitiannya 

adalah : 

1) Apakah komitmen berpengaruh terhadap kedisiplinan karyawan di PT. 

Karoseri Nusantara Gemilang? 

2) Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kedisiplinan karyawan di PT. 

Karoseri Nusantara Gemilang? 

3) Apakah pengawasan berpengaruh terhadap kedisiplinan karyawan di PT. 

Karoseri Nusantara Gemilang? 

4) Apakah punishment berpengaruh terhadap kedisiplinan karyawan di PT. 

Karoseri Nusantara Gemilang? 
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5) Apakah komitmen, kepemimpinan, pengawasan, dan punishment berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap kedisiplinan karyawan di PT. Karoseri 

Nusantara Gemilang? 
 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Menganalisis pengaruh komitmen terhadap kedisiplinan karyawan di PT. 

Karoseri Nusantara Gemilang. 

2) Menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kedisiplinan karyawan di PT. 

Karoseri Nusantara Gemilang. 

3) Menganalisis pengaruh pengawasan terhadap kedisiplinan karyawan di PT. 

Karoseri Nusantara Gemilang. 

4) Menganalisis pengaruh punishment terhadap kedisiplinan karyawan di PT. 

Karoseri Nusantara Gemilang. 

5) Menganalisis pengaruh komitmen, kepemimpinan, pengawasan, dan 

punishment secara bersama-sama terhadap kedisiplinan karyawan di PT. 

Karoseri Nusantara Gemilang. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat 

sebagai berikut : 

1) Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk meningkatkan  
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pengetahuan serta wawasan dan informasi tentang pengaruh komitmen, 

kepemimpinan, pengawasan, dan punishment terhadap kedisiplinan karyawan 

di dalam suatu organisasi. 

2) Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak 

yang berkepentingan diantaranya: 

a) Bagi Peneliti 

Penelitian ini, dapat menambah pengetahuan, informasi, wawasan 

serta dapat mengaplikasikan teori-teori mengenai pengaruh komitmen, 

kepemimpinan, pengawasan, dan punishment terhadap kedisiplinan 

karyawan di PT. Karoseri Nusantara Gemilang. 

b) Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan, wawasan 

serta informasi bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam perusahaan serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

menetapkan peraturan atau kebijakan perusahaan tentang komitmen, 

kepemimpinan, pengawasan, dan punishment terhadap kedisiplinan 

karyawan di PT. Karoseri Nusantara Gemilang. 

c) Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti 

berikutnya dengan lebih mendalam lagi khususnya dalam komitmen, 

kepemimpinan, pengawasan, dan punishment terhadap kedisiplinan 

karyawan di PT. Karoseri Nusantara Gemilang. 
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