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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya campur tangan 

manusia. Unsur pengendalian juga ada di manusia, sehingga dibandingan dengan 

faktor – faktor yang lain, manusia sebagai penentu berhasil atau tidaknya tujuan 

dan sasaran organisasi/perusahaan. Sebagai faktor penentu keberhasilan 

perusahaan, manusia diharapkan memberikan usaha dan prestasi kerja yang 

maksimal. Namun dalam prakteknya, banyak yang belum memberikan 

kemampuannya secara total, bahkan cenderung menyalahgunakan wewenang 

untuk keuntungan pribadi atau golongan. 

Oleh karena itu, perlu diterapkan suatu sistem yang mengatur pengawasan 

kinerja karyawan untuk menjaga agar karyawan tetap memberikan potensi terbaik 

yang dimilikinya untuk mencapai tujuan perusahaan. Seorang pegawai akan 

memberikan kemampuan terbaiknya apabila ada sistem pengawasan yang 

terkoordinir dan aturan disiplin yang jelas.  

Disiplin kerja merupakan kondisi organisasi atau iklim kerja yag sangat 

penting dalam mencapai tujuan organisasi (Handoko,1992). Tanpa disiplin kerja 

akan sulit pula dalam mencapai tujuan organisasi. Tanpa disiplin kerja akan sulit 

mewujudkan efektifitas dan efisiensi kerja, sehingga akan berdampak dengan 

sulitnya mencapai tujuan organisasi yang maksimal.  

Disiplin kerja disini mengenai disiplin waktu kerja dan disiplin dalam 

menaati peraturan yang sudah ditetapkan perusahaan. Apabila timbul kesadaran 

yang tinggi dalam melaksanakan  peraturan perusahaan, maka produktivitas 

perusahaan akan cenderung meningkat. 

Tindakan disiplin yang tidak benar akan menimbulkan efek destruktif di 

perusahaan itu sendiri dan karyawan sehingga akan menghancurkan perusahaan 
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itu nanti. Agar tidak menimbulkan efek yang akan merugikan perusahaan, 

penerapan disiplin harus diterapkan dengan pertimbangan yang bijak. Dalam 

pelaksanaan disiplin kerja juga diperlukan kerjasama setiap komponen 

perusahaan, termasuk atasan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pegawai. 

PT. Nunas Cipta Agung adalah suatu instansi bergerak dalam bidang 

industri kontraktor, yang spesialisasinya adalah kontraktor listrik yang 

berorientasi pada kepuasan pengguna jasa, dalam  hal ini PLN (Perusahaan Listrik 

Negara). Para pegawai juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam 

melaksanakan pekerjaan, oleh karena itu perlu dilaksanakan sistem pengawasan 

yang terkoordinir .Pelanggan akan puas apabila semua karyawan bekerja dengan 

baik dan disiplin, yang penerapannya konsisten sehingga produktivitas perusahaan 

terjaga. Pelaksanaan disiplin kerja yang baik juga mencerminkan perusahaan yang 

sehat dan memiliki prestasi yang kuat serta dapat dihandalkan . 

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini 

diambil judul “PELAKSANAAN DISIPLIN KERJA GUNA 

MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN PADA PT. NUNAS CIPTA 

AGUNG”. 

 

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan 

Pembahasan Tugas Akhir ini menitikberatkan pada pelaksanaan disiplin 

kerja pada pegawai pada pegawai pada PT. Nunas Cipta Agung. Pelaksanaan 

penelitian Tugas Akhir ini mulai dari tanggal 9 Januari 2017 – 1 April 2017, yang 

dilakukan di PT. Nunas Cipta Agung, Tambak Mas Timur VII/ CM I. Agar tidak 

terjadi pembahasan yang luas, penulis membatasi yang akan dibahas, yaitu  

meliputi hal – hal sebagai berikut : 
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1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

2. Pengertian disiplin kerja 

3. Macam – macam disiplin kerja 

4. Faktor untuk mengetahui disiplin kerja 

5. Pengertian Disiplin Kerja 

6. Peraturan disiplin kerja pegawai pada PT. Nunas Cipta Agung 

7. Jenis hukuman disiplin pada PT. Nunas Cipta Agung  

8. Kinerja PT. Nunas Cipta Agung 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan  

Tujuan penulisan memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik 

maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan. Maksud – 

maksud yang terkandung di dalam kegiatan tersebut baik maksud utama maupun 

tambahan, harus dikemukakan dengan jelas. 

Kegunaan penulisan merupakan hasil penelitian yang pada prinsipnya 

harus berguna sebagai penunjuk praktek pengambilan keputusan dalam artian 

yang cukup jelas. Manfaat tersebut baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

manfaat bagi obyek yang diteliti dan manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi 

pengembangan perusahaan pada umumnya. 

 

1.3.1. Tujuan Penulisan 

Mengetahui arah suatu kegiatan yang dilakukan perlu adanya tujuan yang 

jelas. Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Peraturan Perusahaan PT. Nunas Cipta Agung .  

2. Untuk mengetahui Hukuman Disiplin di PT. Nunas Cipta Agung. 
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3. Untuk mengetahui pelaksanaan disiplin kerja karyawan pada PT. Nunas 

Cipta Agung. 

4. Untuk mengetahui pengaruh penegakan disiplin pada kinerja PT. Nunas 

Cipta Agung. 

 

1.3.2. Kegunaan Penulisan  

Disamping tujuan penulisan tersebut, terdapat manfaat atau kegunaan dari 

penulisan Tugas Akhir ini bagi pihak – pihak yang berkepentingan , yaitu : 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sebagai bekal kekal dalam 

menerapkan kombinasi yang tepat antara keadaan teoritis dan keadaan 

praktis dan lapangan kerja . 

2. Bagi Perusahaan  

Sebagai bahan untuk menambah referensi perusahaan dan merupakan 

bahan pertimbangan untuk penentuan kebijakan – kebijakan dalam rangka 

meningkatkan efektifitas kerja perusahaan. 

3. Bagi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis 

Sebagai salah satu referensi bacaan khususnya bagi mahasiswa Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis yang akan menyusun Tugas Akhir ini. 

4. Bagi Pembaca 

Memberikan tambahan informasi dan wawasan mengenai Pelaksanaan  

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Nunas Cipta Agung . 

1.4. Metode Penulisan Laporan 

Dalam pembuatan suatu laporan metode penulisan laporan sangat 

menunjang hasil laporan tersebut, karena laporan yang akurat hanya akan 

diperoleh dengan menggunakan metode yang tepat . Peranan metode yang dalam 

proses penulisan sangatlah penting, karena baik buruknya suatu penulisan laporan 

tergantung cara penerapan metode penulisan. 
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1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi : 

1) Observasi 

Observasi merupakan pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan 

diteliti (Gorys,1993). Dalam metode observasi ini dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung yang 

berhubungan dengan pelaksanaan disiplin kerja pegawai pada PT. Nunas 

Cipta Agung . 

2) Studi Pustaka  

Studi Pustaka merupakan  metode pengumpulan data dengan cara 

membaca atau memanfaatkan buku untuk memperoleh kesimpulan – 

kesimpulan atau pendapat para ahli dengan menempatkan kesimpulan 

tersebut sebagai metode tersendiri (Gorys,1993). Dalam Studi Pustaka ini 

dikumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari buku – buku 

referensi yang ada di perpustakaan 

 

1.4.2. Jenis Data 

1. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti. Misalnya dari biro statistik, majalah, 

keterangan – keterangan, atau publikasi lainnya. 

Data Sekunder ini antara lain : 

a. Peraturan Perusahaan PT. Nunas Cipta Agung 

b. Daftar Pelanggaran PT. Nunas Cipta Agung 

c. Daftar Kontrak PT. Nunas Cipta Agung tahun 2015 

d. Daftar Kontrak PT. Nunas Cipta Agung tahun 2016 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah pola umum dalam laporan untuk 

memperoleh gambaran dan arah yang baik dan jelas . Adapun sistematika 

penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan  tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup 

Pembahasan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Penulisan Laporan dan 

Sistematika Penulisan.  

BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah singkat visi dan misi, Tugas 

Pokok, Lokasi Instansi dan Struktur Organisasi. 

BAB III 

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

Dalam tinjauan bab ini menjelaskan tentang pengertian Manajemen Sumber Daya 

Manusia dan Disiplin Kerja, Macam – Macam Disiplin Kerja, Jenis Hukuman 

Disiplin, Indikator – Indikator Kedisiplinan , Prinsip – Prinsip Disiplin Kerja, 

Faktor – Faktor yang mempengaruhi kedisiplinan pegawai, Pengertian Kinerja, 

Peraturan Disiplin Pegawai, Hukuman Disiplin dan Pelaksanaan Hukuman 

Disiplin . 
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BAB IV 

PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang uraian ringkasan dari BAB III tentang tinjauan teori 

dan praktek tentang pelaksanaan disiplin kerja guna meningkatkan kinerja 

pegawai merupakan uraian kesimpulan dari pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya. 

 


