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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Air merupakan kebutuhan penting bagi makhluk hidup khususnya 

kebutuhan akan air bersih. Air merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan 

setiap manusia. Kebutuhan air tidak dapat tergantikan dan harus dipastikan 

pemenuhannya demi kehidupan masyarakat (Wisnu,dkk, 2019). Sumber daya 

air kini telah menjadi masalah global, sehingga keberlanjutan dan kelestarian 

sumber daya air harus tetap dijaga untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

Tanpa air manusia akan mengalami kesulitan dalam hidup, sehingga proses 

pengolahannya harus diatur sedemikian rupa agar dapat digunakan secara 

efektif. ( Reksa,dkk,2020). 

Air merupakan sumber daya nasional yang berkaitan dengan kehidupan 

banyak orang, sehingga pengelolaannya diawasi dan dikendalikan oleh 

pemerintah. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi 

sebagai berikut : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat”(Kristiadi,dkk,2019). Di Indonesia pengelolaan air 

minum yang merupakan kewajiban pemerintah untuk mengelolanya 

dilaksanakan sebagian besar oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum 

(PERUMDAM). (kemenkeu.go.id). 

Pengelolaan pelayanan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Banyumas 

dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) 
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Tirta Satria Banyumas. Perumdam Tirta Satria Banyumas bergerak dibidang 

produksi dan distribusi air minum dan menyediakan air bersih  bagi 

masyarakat kabupaten Banyumas. Perumdam Tirta Satria Banyumas memiliki 

4 kantor cabang (Unit Purwokerto, Unit Ajibarang, Unit Wangon, dan Unit 

Banyumas) (Pdambanyumas.com). Perumdam Tirta Satria memiliki peran 

penting dalam menyalurkan distribusi air kepada masyarakat. Disisi lain 

jumlah penduduk semakin meningkat sehingga semakin meningkat pula 

kebutuhan air bersih yang diperlukan oleh masyarakat. (Pdambanyumas.com) 

Agar distribusi air bersih dapat tersebar merata ke setiap masyarakat, 

Perumdam Tirta Satria Banyumas membutuhkan Sumber daya manusia yang 

berkualitas. Sumber daya manusia merupakan aset terpenting untuk mencapai 

tujuan perusahaan.Walaupun perusahaan memiliki banyak sarana dan 

prasarana yang memadai serta sumber daya yang ada, namun tanpa dukungan 

sumber daya manusia, aktivitas perusahaan tidak akan mencapai kondisi 

terbaiknya. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan kunci 

keberhasilan kegiatan perusahaan (Astuti & Amanda (2020). Sumber daya 

manusia adalah seseorang yang mampu dan siap dalam memberikan 

kontribusi bagi pencapaian tujuan perusahaan ( Nugroho, dkk,2019). 

Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam mendistribusikan produk 

berhubungan langsung dengan masyarakat maka dibutuhkan sumber daya 

manusia yang memiliki kinerja yang baik.. Menurut Stolovitch dan Keeps 

(1992) dalam Sinambela (2016) kinerja adalah seperangkat hasil yang dicapai 

dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan 
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yang diminta. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan 

tidak terlepas dari kinerja karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut. 

Karyawan menjadi aspek terpenting dan peran utama bagi  perusahaan/ 

instansi karena karyawan memiliki peran sebagai pelaksana kegiatan 

operasional di perusahaan. Untuk itu karyawan diharapkan meningkatkan 

kinerjanya di perusahaan agar memiliki sikap dan perilaku yang 

mencerminkan tanggung jawab dalam bekerja, kedisiplinan dalam bekerja dan 

memiliki loyalitas yang tinggi (Fadilah,dkk,2017). 

Namun berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti, Perumdam Tirta 

Satria Banyumas memiliki fenomena atau masalah pada kinerja karyawan 

seperti kualitas pelayanan yang diberikan oleh perumdam tirta Satria Masih 

belum memuaskan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 1.1 Polling Kualitas Layanan Perumdam Tirta Satria Kab. Banyumas 

Bulan Desember Tahun 2020 

 

 
 
 

No. 

Tingkat 
Kualitas 

Pelayanan 

 

Jumlah 
Suara 

 
 

Presentasi 

1 Kurang 943 78,4% 

2 Baik 151 12,7% 

3 Sedang 89 7, 4 % 
4 Pertahankan 15 1,2% 

Total 1.174 100% 
 

(Sumber:pdambanyumas.com/index.php/component/ 

poll/14bagaimana-layanan-pdam-saat-ini) Tahun 2020 
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Fenomena pada obyek penelitian tersebut akan diteliti lebih lanjut oleh 

peneliti karena dilihat dari polling diatas pada data tabel 1.1 menunjukan 

bahwa sebagian besar pelanggan yaitu 78% atau 943 orang  menyatakan 

bahwa kualitas pelayanan masih kurang. Sehingga permasalahan tersebut 

berhubungan dengan kinerja karyawan Perumdam Tirta Satria Banyumas. 

Sehingga permasalahan kinerja karyawan tersebut harus ditindaklanjuti 

dengan baik agar tidak mengganggu kinerja karyawan perusahaan secara 

keseluruhan. 

Untuk meningkatkan kinerja karyawan dibutuhkan disiplin kerja. 

Disiplin kerja memiliki peran penting dalam kinerja karyawan karena agar 

mematuhi tata tertib dan selalu taat dalam melaksanakan pekerjaan. Jika 

karyawan tidak mematuhi atau melanggar peraturan yang berlaku di 

perusahaan maka karyawan akan mendapatkan sanksi oleh perusahaan. Jika 

karyawan bekerja sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan maka kinerja 

karyawan akan maksimal (Sinaga,dkk 2019). Menurut Handoko (2001) dalam 

Sinambela (2016) disiplin adalah kesediaan seseorang yang timbul dengan 

kesadaran sendiri untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dalam 

organisasi. 

Namun berdasarkan survey yang dilakukan peneliti yang telah 

dilakukan terdapat fenomena yang terkait dengan disiplin kerja karyawan 

Perumdam Tirta Satria Banyumas. Yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 
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Tabel 1.2. Data Presensi Pegawai Perumdam Tirta Satria 

Agustus 2019 - September 2020 
 

 

Bulan 

Data Presensi Jumlah 
Karyawan 

Terlambat Presentasi 

Agustus 2019 82 34 % 

September 2019 74 31 % 

Oktober 2019 77 32 % 

November 2019 71 29 % 

Desember 2019 85 35% 

Januari 2020 100 42 % 

Februari 2020 94 39 % 

Maret 2020 89 37 % 

April 2020 106 44 % 

Mei 2020 105 44 % 

Juni 2020 60 25 % 

Juli 2020 113 47 % 

Agustus 2020 118 49 % 

September 2020 96 40 % 
Sumber : Perumdam Tirta Satria Banyumas 2019-2020 

 

Dari tabel 1.2 Bisa dilihat bahwa presensi karyawan Perumdam Tirta 

Satria Banyumas masih belum cukup baik. Yaitu pada setiap bulannya 

terdapat karyawan yang tidak masuk kerja tanpa keterangan. Selain itu dari 

bulan Agustus 2019 sampai Agustus 2020 jumlah karyawan yang terlambat 

masuk kerja semakin banyak dan pada bulan Agustus 2020 presentasi jumlah 

karyawan yang terlambat hampir 50%. Tingkat keterlambatan karyawan 

cukup tinggi karena tidak ada tekanan sanksi yang jelas. Sehingga masih 

banyak karyawan yang tetap bersikap melakukan pelanggaran. Hal ini berarti 

karyawan Perumdam Tirta Satria Banyumas masih banyak yang tidak menaati 

peraturan perusahaan oleh karena itu pada Perumdam Tirta Satria Banyumas 
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disiplin kerja karyawan masih belum cukup baik. Dengan demikian perlu 

ditindaklanjuti ketidakhadiran ini karena dapat memberikan pengaruh buruk 

bagi kinerja karyawan Perumdam Tirta Satria Banyumas. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Erwansyah,dkk (2018),Paruru,dkk 

(2016), Malau,dkk (2020), Ningsih,dkk (2020), Dea,dkk (2020), Lestari,dkk 

(2019), Wijaya,dkk (2020), Syafrina (2017), Manik (2017), Rostina,dkk 

(2020), Dheviets & Riyanto (2020).mengenai pengaruh disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan mengemukakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan 

antara disiplin kerja dan kinerja karyawan. Namun pada penelitian yang 

dilakukan oleh Usmiar (2020) mengemukakan bahwa disiplin kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari penelitian tersebut 

mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu. 

Selain harus mempunyai disiplin kerja yang bagus, karyawan harus 

mempunyai kompetensi. Menurut E. Becher, et al (2001) dalam Sudarmanto 

(2018) mendefinisikan kompetensi sebagai pengetahuan, keahlian, 

kemampuan atau karakteristik individu yang mempengaruhi secara langsung 

kinerja karyawan. Dengan kompetensi yang dimiliki karyawan diharapkan 

dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan karyawan yang diberikan 

kepada masyarakat sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan akan 

tercapai ( Madjir, 2013 dalam Wondal ,dkk 2019). 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti mempunyai 

fenomena kompetensi yang mempengaruhi kinerja karyawan. Dari hasil survei 
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bahwa masih banyak karyawan baru yang belum mempunyai pengalaman 

kerja sesuai yang dibutuhkan perusahaan. Adanya karyawan yang tidak 

mempunyai pengalaman kerja sehingga menyebabkan banyaknya kesalahan 

dalam penyelesaian pekerjaannya dan keluhan/ complain dari para pelanggan. 

Kesalahan dalam pekerjaan ini mengakibatkan tidak efesien dan efektif dalam 

bekerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kompetensi yang dimiliki 

karyawan belum cukup memadai untuk menunjang kinerja nya di perusahaan 

sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kompetensi kerja. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Erwansyah,dkk (2018) 

Lestari,dkk (2019), Wijaya,dkk (2020), Fadillah,dkk (2017), Chotimah (2018), 

Astuti & Setiorini (2020), Ritongga (2020)mengenai pengaruh kompetensi 

terhadap kinerja karyawan mengemukakan bahwa adanya pengaruh yang 

signifikan antara kompetensi terhadap kinerja karyawan. Namun pada 

penelitian yang dilakukan oleh Tambingon,dkk (2019), Rostina,dkk (2020) 

mengemukakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan 

hasil penelitian terdahulu. 

Untuk mewujudkan kompetensi yang bagus dibutuhkan lingkungan 

kerja yang nyaman. Menurut Sedarmayanti (2011) dalam Astuti,dkk,(2020) 

mendefinisikan bahwa lingkungan kerja maksudnya adalah keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang 

bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai 

perseorangan maupun kelompok. Perusahaan/ instansi harus memberikan 
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lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan kondusif agar karyawan dapat 

bekerja dengan produktif. Dengan menyediakan lingkungan kerja yang baik 

karyawan akan merasa puas terhadap pekerjaannya sehingga pada akhirnya 

karyawan akan memiliki kinerja yang baik. (Pratama,dkk, 2019). 

Namun berdasarkan hasil survey peneliti menemukan ada fenomena 

yang berkaitan dengan lingkungan kerja yang berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1.3 Sarana Dan Prasarana Kantor Perumdam Tirta Satria Pada 

Kantor Pusat dan Cab. Purwokerto 1 Tahun 2020 
 

No. Keterangan Besarnya/ Jumlah KONDISI 

1 Listrik Kapasitas 105000 Baik 

2 Telepon 27 lines Baik 

3 Air Conditioning 40 Unit 5 Rusak 

4 Genset Kapasitas 200/250 KVA Baik 

5 Komputer 55 Unit Baik 

6 Meja 147 buah 2 Rusak 

7 Kursi 337 Buah 5 Rusak 

8 Lampu 55 Buah 2 Rusak 

9 Ruangan kerja 21 ruang Baik 

(Sumber : Bagian Logistik PERUMDAM Tirta Satria Banyumas ) 

 

Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa lingkungan kerja kantor 

Perumdam Tirta Satria Banyumas dilihat dari fasilitasnya, masih terdapat 

fasilitas yang rusak namun belum ada perbaikan oleh perusahaan. Sehingga 

perlu peningkatan dan perbaikan pada beberapa bagian agar karyawan lebih 

nyaman dalam bekerja. Karena dengan lingkungan kerja yang nyaman dan 

kondusif, dapat meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan. 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Erwansyah,dkk (2018) 

Tambingon,dkk (2019), Lengkong,dkk (2019), Fadillah,dkk (2017), Astuti & 

Setiorini (2020), Sembiring (2019), Harianto,dkk (2019), Syafrina,dkk (2018), 

Tanjung (2020), Dheviests & Riyanto (2020) mengenai lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan mengemukakan bahwa adanya pengaruh yang 

signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Namun pada 

penelitian yang dilakukan oleh Albayan(2020), Ningsih,dkk(2020) 

mengemukakan bahwa variabel lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat 

perbedaan hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menjadi salah satu 

acuan dan tolok ukur bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, 

sehingga penulis dapat menambah teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang dilakukan. Penulis mencoba untuk mengangkat dari beberapa 

penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai referensi dalam menambah 

teori bahan kajian pada penelitian penulis. 

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian pengembangan dari 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astuti & Amanda (2020) yang 

menyatakan bahwa Kompetensi dan Lingkungan kerja memberikan pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Perbedaan penelitian saya dengan 

penelitian sebelumnya yaitu dengan menambah (X1) Disiplin kerja karena 

terdapat permasalahan atau fenomena yang berkaitan dengan masih kurangnya 

disiplin kerja pada karyawan Perumdam Tirta Satria Banyumas seperti 

keterlambatan masuk kerja yang masih tinggi. Selain itu. karena dalam 
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penelitian sebelumnya menyarankan untuk menambah variabel disiplin kerja 

yang dapat meningkatkan nilai R2. Perbedaan lainya terletak pada objek 

penelitian jika penelitian terdahulu pada PT. Hexindo Adhiperkasa sebagai 

objek penelitian, maka penelitian kali ini akan menggunakan Perusahaan 

Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Satria Banyumas yang 

berlokasi di Purwokerto, Jawa Tengah sebagai objek penelitian agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik dari penelitian sebelumnya. Perbedaan 

selanjutnya yaitu terletak pada sampel yang digunakan, jika pada penelitian 

sebelumnya menggunakan sampel sebanyak 94 responden, maka pada 

penelitian kali ini akan menambah jumlah sampel menjadi 150 responden agar 

mendapatkan hasil yang baik. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini mengambil judul “ 

Pengaruh Disiplin Kerja, Kompetensi, dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas “. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis 

akan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. 

1. Apakah disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas ? 

2. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas ? 

3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas ?. 
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C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan pada Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan kompetensi terhadap kinerja 

karyawan pada Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas 

D. Batasan Masalah 

 

1. Penelitian ini hanya membatasi hanya pada kajian kinerja karyawan 

Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas 

2. Kajian yang diteliti hanya dibatasi pada pengaruh disiplin kerja, 

kompetensi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Perumdam 

Tirta Satria Kabupaten Banyumas. 

E. Manfaat Penelitian 

 

1) Manfaat secara Teoritis 

 

Untuk memberikan sebuah gambaran yang jelas mengenai adanya 

pengaruh disiplin kerja, kompetensi, dan lingkungan terhadap kinerja 

karyawan Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas 

2) Manfaat secara praktis 

 

a. Bagi Perusahaan 

 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Perumdam Tirta Satria 

Kabupaten Banyumas untuk memberikan evaluasi yang berkaitan dengan, 
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kebijakan kinerja karyawan perusahaan dengan memperhatikan disiplin 

kerja, kompetensi, dan lingkungan kerja. 

b. Bagi Akademisi 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan 

menjadi sumber referensi atau sebagai bahan literature bagi yang 

membutuhkan dan juga dimanfaatkan oleh akademisi yang ingin meneliti 

masalah dan variabel yang sama dengan penelitian ini. 

c. Bagi Peneliti 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai 

disiplin kerja, kompetensi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 
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