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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

 Persaingan antar industri saat ini tidak bisa dihindari. Menurut Badan 

Pusat Statistik ada 3,98 juta perusahaan baru di republik Indonesia dalam 10 

tahun terahir. Jumlah tersebut merupakan perusahaan industri mikro kecil dan 

makro. www.bps.co.id 

Untuk dapat bersaing antar industri harus mampu mengatur dan 

mengelola sumberdaya yang dimilikinya dengan efektif agar dapat terus 

bertahan dan berkembang. Keberhasilan suatu industri tidak terlepas dari 

peningkatan sumberdaya manusianya. Sumberdaya manusia yang unggul dan 

berkualitas harus selalu dikelola dan ditekankan oleh pihak industri untuk 

dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk meningkatkan itu semua 

perlu adanya peningkatan sumberdaya manusia yang sangat diperlukan 

melalui manajemen industri yang baik (Yuliana dkk, 2017). 

Manajemen sumberdaya manusia sangat penting untuk diperhatikan, 

suatu kondisi manajemen dikatakan baik apabila sumberdaya manusia 

tersebut dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan 

nyaman. Lingkungan kerja tersebut akan mempengaruhi kinerja karyawan. 

Berbagai cara bisa ditempuh dalam menciptakan peningkatan kinerja 

karyawan melalui pengawasan, pelatihan, disiplin dan lingkungangan kerja.  

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah 

pekerjaan. Sebab dengan pengawasan yang baik akan mendorong karyawan 
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lebih giat bekerja dan dapat menghasilkan hasil kerja yang optimal. Semakin 

lancar kerja dan disertai pengawasan yang baik maka pekerjaan itu akan 

berhasil dengan baik (Benawan dkk, 2018).  

Faktor lain yang mempengaruhi pengawasan dalam sebuah organisasi 

atau perusahaan adalah dengan memberikan pelatihan kepada karyawan.  

Pemberian pelatihan akan memberikan dampak positif dalam bekerja. 

Pelatihan merupakan hal yang sangat penting yang dapat dilakukan oleh 

organisasi. Pelatihan yang baik harus mampu menciptakan tenaga kerja yang 

mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang dapat 

memenuhi kebutuhan organisasi dimasa kini dan dimasa yang akan datang. 

Pelatihan dapat membangun sumber daya manusia menuju era globalisasi 

yang penuh tantangan serta sebagai bahan pendidikan dalam proses belajar 

untuk skill, dan lain-lain dalam waktu yang relative singkat dengan 

menggunakan metode yang lebih mengutamakan praktik dari pada teori 

(Kartikasari & Djastuti, 2017). 

Pelatihan yang dilakukan secara berkala akan berdampak disiplin bagi 

karyawan. Disiplin adalah kesanggupan menguasai diri yang diatur dan 

merupakan suatu alat yang dipergunakan oleh manajer untuk berkomunikasi 

dengan karyawan agar bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagi 

suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang dalam 

memenuhi segala peraturan industri. Masalah disiplin yang umum 

ditimbulkan oleh para karyawan bermasalah antara lain absensi, bolos, 

efisiensi produktivitas, alkoholisme dan ketidakpatuhan terhadap peraturan 

yang ditetapkan perusahaan (Triwibowo dan Zamora, 2016). 
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Selain tiga haldiatas lingkungan kerja mempunyai pengaruh terhadap 

produktivitas kinerja karyawan, lingkungan kerja yang baik akan 

meningkatkan kinerja begitupula sebaliknya. Menurut Sukanto dalam 

Khoiriyah (2009) lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar 

pekerja yang dapat mempengaruhi dalam bekerja meliputi pengaturan 

penerangan, pengontrol suara gaduh, pengaturan kebersihan tempat kerja dan 

pengaturan keamanan tempat kerja. Keempat faktor tersebut berperan penting 

untuk membangun kinerja karyawan yang baik (Triwibowo dan zamora, 

2016). 

PT Plastikatama Teknologi Industri (PT. PTI) merupakan salah satu 

perusahaan yang ada di Indonesia yang terlibat dalam produksi peralatan 

tahan kimia termasuk peralatan pengendalian polusi dan peralatan palpisan 

elektro. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1989 yang berada di kawasan 

Industri Jababeka. Manajemen perusahaan PT. Plastikatama Teknologi 

berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan dengan kualitas 

terbaik. Untuk mengimbangi teknologi yang selalu berubah dan kebutuhan 

pelanggan, perlu adanya peningkatan kinerja melalui upaya pengawasan, 

pelatihan, disiplin kerja serta lingkungan kerja yang mendukung. 

Penelitian terdahulu yang telah penulis kaji tentang adanya pengaruh 

signifikan adanya pengawasan, pelatihan ,disiplin kerja dan lingkungan kerja. 

Hasil penelitian Tendean dkk, (2017) menyatakan bahwa pelatihan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Setelah mengikuti 

pelatihan diharapkan karyawan  dapat mengimplementasikan di lapangan 

tempat kerja masing-masing, sehingga kinerja karyawan meningkat. Sari 

(2015) menyatakan bahwa diisiplin berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
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karyawan, jika disiplin kerja meningkat maka kinerja karyawanpun ikut 

meningkat atau jika disiplin kerja tinggi maka kinerja karyawannya juga 

tinggi.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian Yudiningsih,dkk (2016) yang 

berjudul “Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, Terhadap Kinerja 

Pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng”. Penelitian ini 

adalah jenis penelitian pengembangan, dengan penambahan 2 variabel yaitu 

Pengawasan dan Pelatihan. Variabel pengawasan dan pelatihan ini perlu 

dipertimbangkan untuk diteliti karena masih jarang digunakan oleh peneliti 

untuk penelitian terhadap objek perusahaan produksi dan untuk menciptakan 

model penelitian baru yang belum pernah di teliti sebelumnya. 

Penelitian tentang kinerja karyawan telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti diantaranya Saraswati (2015). Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa pengawasan dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

 Berdasarkan penelitian-penelitian yang sebelumnya, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pengawasan, pelatihan, 

disiplin, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini 

mengacu pada penelitian Sahangggamu dan Mandey (2014) menunjukkan 

pelatihan, motivasi dan disiplin kerja signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Dan Nelwan, dkk (2017) pelatihan, disiplin dan penilaian prestasi kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian 

Sugriningsih dan Iskandar (2015) menunjukkan pelatihan berpengaruh 
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signifikan terhadap kinerja karyawan. Serta hasil penelitian Mayowan, dkk 

(2015) menunjukan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hasil penelitian Yuliana dkk, (2015) menunjukan bahwa 

lingkungan kerja dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hasil penelitian Triwibowo dan Zamora, (2016) menunjukan 

bahwa lingkungan kerja, disiplin kerja dan komitmen organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengambil 

judul “Pengaruh Pengawasan, Pelatihan, Disiplin, dan Lingkungan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan pada PT. PTI” sebagai judul penelitian yang 

akan dilaksanakan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pengawasan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada PT. PTI Bekasi? 

2. Apakah pelatihan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada PT. PTI Bekasi? 

3. Apakah disiplin secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada PT. PTI Bekasi? 

4. Apakah lingkungan kerja secara parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada PT. PTI Bekasi? 
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5. Apakah pengawasan, pelatihan, disiplin dan lingkungan kerja secara 

simultan berpengaruhpositif  signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

PT. PTI Bekasi? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, pembatasan masalah pada 

penelitian ini hanya mengkaji variabel-variabel pengawasan, pelatihan, 

disiplin dan lingkungan kerja sebagai variabel bebas (independent) dan 

kinerja karyawan sebagai variabel terikat (dependent) pada PT. PTI Bekasi.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT. PTI Bekasi. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan 

pada PT. PTI Bekasi. 

3. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

pada PT. PTI Bekasi. 

4. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

pada PT. PTI Bekasi. 

5. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan, pelatihan, disiplindan 

lingkungan kerjasecara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT. PTI 

Bekasi. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak berikut: 

1. Bagi PT. Plastikatama Teknologi Industri 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan 

PT. PTI melalui penelitian terhadap pengawasan kerja, pelatihan kerja, 

disiplin kerja dan lingkungan kerja. Selain itu dapat dijadikan tolak ukur 

bagi karyawan seberapa besar kontribusinya terhadap operasional 

perusahaan yang akan berdampak pada profit perusahaan serta 

kesejahteraan karyawan itu sendiri. 

2. Bagi Peneliti 

a. Untuk menambah wawasan/pengetahuan dan dapat mengaplikasikan 

teori yang di dapatkan selama kuliah, terutama dalam bidang 

Manajemen Sumberdaya Manusia dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, khususnya tentang pengaruh pengawasan kerja, 

pelatihan kerja, disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

b. Sebaga syarat menyelesaikan study S1 Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 
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