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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan dalam menghadapi era globalisasi semakin hari dirasa semakin 

ketat, manajemen sumber daya manusia sangat penting dan harus dikelola 

dengan baik oleh pimpinan perusahaan untuk menjaga eksistensi 

perusahaannya. Agar bisa menjaga keberhasilan dan kelangsungan hidup 

perusahaan maka seorang pemimpin harus selalu menjaga dan meningkatkan 

sumberdaya manusia yang dimilikinya termasuk didalamnya meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan. 

Menurut Wibowo (2014:94) Produktivitas merupakan ukuran kinerja, 

termasuk efektivitas dan efesiensi, efektivitas berkenaan dengan pencapaian 

tujuan. efesiensi adalah rasio keluaran yang efektif terhadap masukan yang 

diperlukan untuk mencapainya. 

Sumber daya manusia yang berkualifikasi menurut perusahaan dapat 

diperoleh melalui penerapan disiplin kerja, hal ini dilakukan agar karyawan 

lebih produktif dan efisien dalam melaksanakan pekerjaan yang telah di 

lakukan. Pelaksanaan disiplin kerja merupakan faktor penting yang mendorong 

tercapainya produktivitas karyawan pada Perusahaan. 

Menurut Melayu S.P Hasibuan (2011:193) kedisiplinan adalah kesadaran 

dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup 



2 
 

 

 

menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksi melanggar 

tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.  

Perusahaan bukan saja mengharapkan SDM yang mampu, cakap dan 

trampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk 

mencapai hasil kerja yang optimal. Apabila orang-orang tersebut bekerja secara 

profesional sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka maka perusahaan 

akan mencapai tujuanya. Salah satunya Reward akan sangat mempengaruhi 

produktivitas karyawan diperusahaan karena dapat memberi kepuasan materi 

atau non materi karyawan. 

Menurut Handoko (2012:66) Reward merupakan sebagai bentuk apresiasi 

usaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang profesional sesuai dengan tuntunan 

jabatan diperlukan suatu pembinaan yang berkeseimbangan, yaitu suatu usaha 

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, dan pemeliharaan tenaga 

kerja agar mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Perusahaan 

berupaya untuk mendapatkan karyawan yang dapat memberikan prestasi kerja 

dalam bentuk produktivitas kerja setinggi mungkin untuk mewujudkan tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Prestasi kerja menurut Sunyoto 

(2012:18), prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

PT. Nikorama Citra Tobacco Merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang industri rokok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara 59314 Kudus – 

Panjang. Penelitian ini difokuskan pada karyawan bagian produksi, Karena 

dibagian produksi dirasa perlu perhatian pada masalah-masalah yang muncul. 
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Fenomena yang  terjadi pada karyawan bagian produksi Yaitu karyawan masih 

banyak yang tidak hadir tanpa keterangan. Fenomena yang kedua yaitu 

mengenai kurangnya apresiasi kepada karyawan yang sudah menjalankan 

pekerjaanya dengan baik sehingga karyawan merasakan kejenuhan dengan 

pekerjaan yang dirasa monoton.   

Kualitas kerja karyawan dapat dilihat dari disiplin kerja yang dilakukan 

sehari-hari. Yaitu salah satunya dengan karyawan masuk kerja sesuai aturan 

perusahaan dan memberikan keterangan apabila berhalangan hadir dalam 

bekerja, Dengan disiplin kerja yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan 

input dan output. Tanpa disiplin kerja sulit bagi perusahaan mencapai hasil yang 

optimal. Peningkatan disiplin menjadi bagian yang penting dalam manajemen 

sumber daya manusia, sebagai faktor penting dalam peningkatan produktivitas. 

Selain disiplin kerja Perusahaan Perlu memperhatikan adanya Penghargaan 

bagi karyawan yang bekerja sesuai Peraturan Perusahaan Agar kualitas 

Pekerjaan semakin baik dan Produktivitas Kerja semakin Meningkat. selain itu 

Prestasi kerja juga harus ditingkatkan Hal ini akan Mendukung Tercapainya 

tujuan perusahaan.   
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Berikut ini Adalah Tabel daftar kehadiran karyawan di PT. Nikorama Citra 

Tobacco Kudus (Januari-Juli) Tahun 2021. 

Tabel 1.1 

Daftar Kehadiran Karyawan Produksi Bulan Januari-Juli 2021 

 

Periode 

(2021) 

Hari 

kerja 

Jumlah 

karyawan 

Jumlah 

karyawan 

tidak 

masuk 

Jumlah 

tidak 

hadir 

(%) 

Jumlah 

Kehadiran 

(%) 

Jumlah 

karyawan 

hadir 

Januari 20 1. 876 1. 136 3. 03% 96. 97% 1. 819 

Februari 19 1. 870 762 2. 14% 97. 86% 1. 830 

Maret 22 1. 874 1. 226 2. 97% 97. 03% 1. 818 

April 20 1. 872 1. 342 3.  58% 96. 42% 1. 805 

Mei 12 1. 872 1. 265 5. 63% 94. 37% 1. 767 

Juni 21 1. 873 1. 636 4. 16% 95.84% 1. 795 

Juli 21 1. 862 1. 007 2. 58% 97. 42% 1. 814 

Sumber : PT. Nikorama Citra Tobacco Kudus, 2021 

 

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa Tingkat Kehadiran PT. Nikorama Citra 

Tobacco Kudus mengalami jumlah kehadiran yang tidak stabil yang disebabkan 

oleh beberapa faktor, seperti karyawan Tidak masuk kerja karena sakit, Tidak 

masuk kerja Tanpa keterangan serta faktor lainya.  

Research gap dalam penelitian ini adalah Putu Juni Wirawan, dkk, (2016) 

dalam penelitianya yang berjudul “Pengaruh disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi 

Tahun 2016” Hasil penelitianya menyimpulkan disiplin kerja (X) berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas kerja (Y). berbeda pendapat menurut Mufti 

Aspiyah, Martono, (2016), dalam penelitianya yang berjudul “Pengaruh disiplin 

kerja, Lingkungan kerja dan pelatihan terhadap produktivitas kerja” hasil 

penelitian disiplin kerja, lingkungan kerja dan pengalaman (X) berpengaruh 

signifikan dibawah 0,05 terhadap produktivitas kerja (Y). 
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Menurut Tzaza Dini Noviyani, Ahmad Guspul (2019) dalam penelitian 

yang berjudul “Pengaruh motivasi, Lingkungan, Reward dan Punishment 

berpengaruh Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Studi pada PT. Tambi Up 

Wonosobo” hasil penelitianya menggatakan Motivasi, Lingkungan, Reward 

dan punishment (X) berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja sebesar 

92,2. Sedangkan Menurut Ghaisani Haura, dkk, (2021) dalam penelitianya yang 

berjudul “Pengaruh Disiplin Kerja, Kompensasi dan Beban Kerja Terhadap 

Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. Kabelindo Murni, Tbk, hasil penelitian 

menggatakan Disiplin Kerja, Kompensasi dan beban kerja (X) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja (Y). 

Menurut Kartika Indah Kurniawati, (2016) dalam penelitianya yang 

berjudul “Pengaruh Kebutuhan Aktualisasi Diri, Beban Kerja dan Penghargaan 

Terhadap Prestasi Kerja Pada PT. Cipta Mandiri Nusantara Abadi Gresik” hasil 

penelitian kebutuhan aktualisasi diri, beban kerja dan penghargaan (X) 

berpengaruh signifikan lebih kecil 0,05 sementara pengaruh dominan 

berdasarkan nilai koefisien beta masing-masing variabel membutuhkan 

aktualisasi diri, maka disimpulkan bahwa variabel penghargaan dominan 

terhadap prestasi kerja (Y). 

Research gap yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa yang 

dilakukan peneliti terdahulu dengan variabel yang sama menunjukkan hasil 

yang berbeda. Sehingga dalam penelitian ini. dilakukan kembali penelitian 

untuk melihat apakah variabel dalam penelitian ini sesuai dengan situasi kerja 

dimasa mendatang. Berdasarkan fenomena dan research gap yang dipaparkan 
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di atas penulis berniat menganalisis lebih jauh tentang pengaruh dari perspektif 

perusahaan dengan perspektif produktivitas kerja, maka dari itu untuk dapat 

mengetahui pengaruhnya penulis tertarik mengambil judul tentang “Pengaruh 

disiplin kerja dan reward terhadap roduktivitas kerja karyawan melalui prestasi 

kerja sebagai variabel intervening (Studi pada PT. Nikorama Citra Tobacco 

Kudus)”. 

1.2 Ruang lingkup 

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan 

keluar dari pokok permasalahan maka ruang lingkup penelitian ini berfokus 

pada penerapan disiplin kerja dan Reward terhadap produktivitas kerja 

karyawan melalui prestasi kerja sebagai variabel intervening studi pada PT. 

Nikorama Citra Tobacco Kudus. 

1.2.1 Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 136 

responden. 

1.2.2 Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan 6 bulan. 

a. Variabel Eksogen 

Produktivitas kerja adalah ukuran atau standar yang dapat digunakan 

untuk melakukan perbandingan antara input atau model yang telah 

dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. 

b. Variabel Endogen 

1. Disiplin kerja adalah Suatu sikap menghormati, menghargai, patuh 

dan taat terhadap peraturan-pertauran yang berlaku, baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis. 
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2. Reward adalah Bentuk pemberian balas jasa yang diberikan kepada 

karyawan atas produktivitas pekerjaan yang dilakukan, baik bentuk 

finansial maupun non finansial. 

c. Variabel intervening 

Prestasi Kerja adalah Hasil upaya atau kesungguhan seseorang 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang dipercaya kepadanya dengan 

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhanya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

1.3 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang terjadi pada PT. Nikorama Citra Tobacco Kudus adalah 

Kehadiran karyawan yang tidak stabil dari bulan januari sampai bulan Juli 2021. 

Hal ini disebabkan karena karyawan yang Tidak masuk kerja karena sakit, 

Tidak masuk kerja tanpa keterangan serta faktor lainya sehingga menurunkan 

produktivitas dan prestasi kerja karyawan. 

Penerapan Disiplin kerja dan reward selain memberi jaminan kualitas kerja 

yang baik juga mencegah kerugian besar bagi perusahaan. Disiplin kerja dan 

reward bisa memberikan dampak positif bagi perusahaan dan karayawan dan 

lingkungan kerjanya. Dampak positifnya terlihat ketika perusahaan menerapkan 

program Disiplin kerja dan reward akan membuat karyawan dapat bekerja 

dengan kualitas yang baik dan tentunya dapat meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan. 
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Atas dasar tersebut maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Apakah Disiplin kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan PT. 

Nikorama Citra Tobacco Kudus? 

b. Apakah Reward berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan PT. 

Nikorama Citra Tobacco Kudus? 

c. Apakah Disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja PT. 

Nikorama Citra Tobacco Kudus? 

d. Apakah Reward berpengaruh terhadap produktivitas kerja PT. Nikorama 

Citra Tobacco Kudus? 

e. Apakah Prestasi kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan 

PT. Nikorama Tobacco Kudus? 

f. Apakah Disiplin kerja dan reward berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

dengan prestasi kerja sebagai variabel intervening? 

1.4 Tujuan penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan PT. Nikorama Citra Tobacco Kudus.  

b. Untuk menganalisis pengaruh reward terhadap prestasi kerja karyawan PT. 

Nikorama Citra Tobacco Kudus. 

c. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja 

PT. Nikorama Citra Tobacco Kudus. 
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d. Untuk menganalisis pengaruh reward terhadap produktivitas kerja PT. 

Nikorama Citra Tobacco Kudus. 

e. Untuk menganalisis pengaruh prestasi kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT. Nikorama Citra Tobacco Kudus. 

f. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja dan reward terhadap 

produktivitas kerja dan prestasi kerja sebagai variabel intervening? 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan suatu yang bermanfaat, adapun 

manfaat tersebut antara lain: 

a. Manfaat teoritis: Menjadi salah satu bahan kajian untuk penelitian 

selanjutnya mengenai pengaruh antar variabel seperti disiplin kerja dan 

reward, prestasi kerja, produktivitas kerja serta untuk 

mengimplementasikan dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya 

manajemen MSDM. 

b. Manfaat praktis: Bagi PT. Nikorama Citra Tobacco Kudus penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan. 
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