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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Peranan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang
sangat penting dalam suatu organisasi. Pemanfaatan SDM secara efektif
merupakan jalan suatu organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup
dan pertumbuhan di masa yang akan datang. Dengan kata lain,apabila sumber
daya manusia di anggap tidak bagus dalam suatu perusahaan maka dapat di
pastikan perusahaan akan mengalami penurunan kinerja perusahaan. Pada
dasarnya organisasi bukan saja mengharapkan Sumber Daya Manusia yang
mampu, cakap dan terampil, tetapi yang penting mereka yang mau bekerja giat,
dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Jika mereka tidak
mau bekerja dengan keras dengan menggunakan kemampuan, kecakapan dan
keterampilan yang dimilikinya.
Perusahaan sangat membutuhkan karyawan dengan kinerja yang baik,
karena karyawan yang memiliki kinerja yang baik dapat meningkatkan
keberhasilan perusahaan. Faktor disiplin kerja dan kompensasi perlu
ditingkatkan demi tercapainya sebuah tujuan bersama, karena kompensasi yang
kurang akan menyebabkan lemahnya kinerja yang dihasilkan karyawan, begitu
pula dengan faktor disiplin kerja yang paling harus diperhatikan, karena seorang
karyawan yang tidak disiplin dalam bekerja tentunya memiliki kinerjanya yang
buruk. Untuk mendukung perilaku karyawan agar mau bekerja lebih giat

1

2

dibutuhkan kompensasi berupa insentif, bonus dan tunjangan agar tujuan
perusahaan dapat tercapai, sehingga secara keseluruhan dalam dirinya terpacu
untuk memberikan kemampuan secara optimal. Serta disiplin yang baik akan
menciptakan suatu karyawan yang lebih tertata dan terorganisir dalam
menjalankan tugas-tugasnya. Dengan memiliki semangat dan profesionalitas,
serta tanggung jawab kerja yang tinggi, maka tugas dan pekerjaannya akan dapat
selesai dengan lebih cepat dan lebih baik.
Kinerja karyawan merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan
kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan, dan memberikan kontribusi
pada perusahaan (Amstrong dan Baron dalam Wibowo, 2014: 7). Kinerja
merupakan implementasi dari rencana yang telah di susun tersebut.
Implementasi kerja di lakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki
kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Bagaimana organisasi
menghargai dan memperlakukan sumber daya manusianya akan mempengaruhi
sikap dan perilakunya dalam menjalankan kinerja (Wibowo, 2014: 3).
Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua
peraturan perusahaan dan norma-norma yang berlaku (Menurut Malayu
hasibuan, 2012: 193). Disiplin kerja adalah suatu tata tertib atau peraturan yang
dibuat oleh manajemen suatu organiasi, disahkan oleh dewan komisaris atau
pemiliki modal, disepakati oleh serikat pekerja dan diketahui oleh dinas tenaga
kerja seterusnya orang-orang yang tergabung dalam organisai tunduk pada tata
tertib yang ada dengan rasa senang hati, sehingga tercipta dan terbentuk melalui
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proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaatan,
kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban (Pandi Afandi, 2018: 11).
Kompensasi merupakan sesuatu yang di pertimbangkan sebagai suatu
yang sebanding. Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan
kompensasi yang di berikan kepada pegawai sebagai penghargaan dari
pelayanan mereka (A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2013: 83) . Kompensasi
merupakan suatu yang di terima karyawan sebagai pengganti konstribusi jasa
mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu
pelaksanaan fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia yang berhubungan
dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran
melakukan tugas organisasi (Veithzal Rivai dan Ella (2013: 741).
PT. Mitra Ogan cabang Peninjauan, OKU Merupakan Perusahaan
patungan antara PT. RNI dan PTPN III yang bergerak di bidang usaha
Perkebunan kelapa sawit dan karet serta pengolahan buah kelapa sawit menjadi
minyak sawit mentah/crude palm oil (CPO) dan inti sawit/palm kernel (PK).
Bagi perusahaan PT. Mitra Ogan kantor cabang Peninjauan, Ogan Komering
Ulu. Masalah disiplin kerja, dan kompensasi merupakan salah satu yang sangat
penting dilakukan, karena perusahaan menyadari bahwa kurangnya disiplin kerja
dan kompensasi akan berakibat menurunnya kinerja karyawan yang
mengakibatkan tidak tercapainya cita-cita perusahaan. Hal ini tentunya tidak
bisa dibiarkan berlanjut, karena akan dapat menyebabkan perusahaan mengalami
kerugian.
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Kinerja karyawan PT. Mitra Ogan Cabang Peninjauan Ogan Komering
Ulu saat ini belum mampu mencapai hasil diharapkan perusahaan, sebab
karyawan belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal, hal ini dapat terjadi
karena secara kualitas hasil produksi yang dihasilkan karyawan belum
memenuhi kebijakan mutu perusahaan, selain itu kuantitas hasil produksi yang
dihasilkan karyawan tidak mampu mencapai realisasi produksi yang
dianggarkan perusahaan. Tidak hanya itu, bahkan waktu produksi yang
dihabiskan karyawan dinilai masih belum efisien, sebab hasil produksi yang
dihasilkan tidak sesuai dengan besarnya waktu dihabiskan dalam setiap
operasional kerjanya, dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa kinerja
karyawan PT. Mitra Ogan Cabang Peninjauan Ogan Komering Ulu sedang
mengalami siklus yang rendah.
Fenomena yang terjadi pada perusahaan inilah yang menarik untuk diteliti
salah satunya yaitu menurunnya kinerja para karyawannya. Yang disebabkan
oleh beberapa hal diantaranya yaitu; faktor disiplin kerja dan kompensasi. Hal
ini lah yang perlu diatasi oleh pihak perusahaan agar karyawan yang ada dapat
mengeluarkan semua potensi yang ada sehingga adanya timbal balik yang baik
antara perusahaan dan karyawan. Berikut ini adalah data target produksi kelapa
sawit dan realisasinya pada tahun 2018.
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Tabel I.1
Target Pelaksanaan Kerja Karyawan untuk Produksi Kelapa Sawit pada
Tahun 2018
Bulan

Target

Januari
5.863.530
Februari
4.438.860
Maret
4.401.400
April
5.016.270
Mei
5.496.120
Juni
5.091.200
Juli
4.558.830
Agustus
5.698.550
September
8.660.320
Oktober
9.867.500
November
8.592.800
Jumlah
67.685.380
Sumber: PT. Mitra Ogan Cabang Peninjauan OKU, 2019

Realisasi
5.343.270
3.685.220
2.318.700
1.627.490
1.814.940
1.352.130
708.720
1.429.890
4.651.170
10.072.370
6.465.000
39.468.900

Terlihat dari tabel I target yang telah di buat perusahaan berfluktiasi naik
turun sehingga dapat terlihat kinerja karyawan PT. Mitra Ogan Cabang
Peninjauan Ogan Komering Ulu masih sangat kurang, dalam satu tahun
anggaran pada tahun 2018, perusahaan hanya mampu melampaui target produksi
hanya pada bulan oktober saja, dan pada bulan-bulan sebelumnya hingga
november perusahaan tidak mampu memenuhi realisasi target yang telah
ditetapkan perusahaan, bahkan pada bulan juli perusahaan mengalami
kemerosotan hasil produksi yang tidak mampu menembus angka satu juta
kilogram. Adapun masalah-masalah tidak tercapainya realisasi hasil produksi
berdasarkan target tersebut, melalui hasil tinjauan di lapangan, hal ini
diantaranya disebabkan oleh faktor disiplin kerja dan kompensasi di perusahaan
yang masih belum baik.

6

Disiplin kerja yang dimiliki karyawan secara umum masih dikategorikan
kurang baik, sebab terdapat kebiasaan karyawan yang sering datang terlambat,
hal ini dilihat dari jam kehadiran karyawan yang dijadwalkan pada pukul 08:00
WIB, namun masih terdapat beberapa karyawan yang hadir pada pukul 08:15
WIB bahkan ada yang hadir pada pukul 09:00 WIB. Selain itu karyawan di
lapangan sering kali tidak memanfaatkan waktu kerjanya secara efektif, sebab
waktu kerja yang dihabiskan karyawan tidak sebanding dengan hasil kerja yang
dilakukannya. Peraturan yang berlaku di tempat kerja pun hampir tidak pernah
dipatuhi oleh karyawan, seperti peraturan dalam menggunakan serta
mengoperasikan peralatan dan perlengkapan kerja yang sesuai prosedur, namun
karyawan lebih cenderung memilih melakukannya dengan caranya sendiri tanpa
mengikuti prosedur kerja yang ada.
Kompensasi yang diperoleh karyawan secara umum tidak sesuai dengan
apa yang diharapkan oleh karyawan, kondisi ini ditandai dengan pemberian
kompensasi yang kurang baik dan bahkan sering terjadi keterlambatan dalam
pemberian gaji, gaji tersebut juga masih terbilang cukup rendah dan hanya pada
tingkat Rp.1.500.000 hingga Rp.2.350.000, rendahnya gaji tersebut hanya
berada pada 82% dari tingkat UMP (upah minimum provinsi) sebesar
Rp.2.865.688. Nominal gaji ini dirasakan tidak adil bagi karyawan, karena tidak
mampu mengimbangi tingkat kosumsi yang mereka butuhkan guna memenuhi
sehari-hari. Selain itu kompensasi yang berupa bonus sangat sulit untuk diterima
oleh karyawan, karena bonus hanya diberikan apabila perusahaan mampu
mencapai target produksi tahunannya. Insentif yang dibayarkan perusahaanpun
tidak rutin diberikan kepada karyawan, karena insentif atas lembur harian
karyawan seringkali dinilai sebagai loyalitas dan tidak diukur dengan rupiah oleh
perusahaan, dan tunjangan hari raya seringkali tidak dibayarkan secara rutin,
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dengan alasan perusahaan sedang mengalami kerugian karena tidak mampu
memenuhi target produksi.

Maka hal ini menyebabkan kelesuan bagian

karyawan untuk bekerja, sehingga memberikan dampak menurubkan semangat
karyawan dalam menjalankan pekerjaannya Berdasarkan latar belakang masalah
tersebut, maka perlu dilakukan kajian penelitian dengan judul Pengaruh
Disiplin Kerja dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Mitra
Ogan Cabang Peninjauan Ogan Komering Ulu Palembang.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan
masalahnya sebagai berikut : Adakah pengaruh disiplin kerja dan kompensasi
terhadap kinerja karyawan PT. Mitra Ogan Cabang Peninjauan Ogan Komering
Ulu Palembang?.

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan
penelitian adalah : Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan kompensasi
terhadap kinerja karyawan PT. Mitra Ogan Cabang Peninjauan Ogan Komering
Ulu Palembang.
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D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Penulis
Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan
praktek dan teori yang selama ini di peroleh di perkulihan, khususnya
konsentrasi sumber daya manusia.
2. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan khususnya bagi PT. Mitra Ogan
Cabang Peninjauan Ogan Komering Ulu Palembang.
3. Bagi Almamater
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan atau perbandingan
sekaligus tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.
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