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PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA 
KARYAWAN PADA PT. SURABAYA PERDANA ROTOPACK DI SURABAYA 

Oleh : 

M. Samsul Arif 

ABSTRAKSI 

 

Dalam era teknologi dan informasi yang berkembang pesat, bangsa Indonesia lebih 
menekankan pada masalah sumber daya manusia dalam masa pembagunannya, atau lebih 
khususnya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai titik sentral bagi 
pembangunan nasional. Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu 
factor yang penting dari beberapa factor lain. Manusia saling berhubungan diantara satu dengan 
lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan sebeluimnya. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan pengaruh positif 
antara hubungan kepuasan kerja, disiplin kerja dan kinerja pada karyawan PT. Surabaya Perdana 
Rotopack. Dari beberapa teori diatas, maka penelitian ini mengambil objek pada PT. Surabaya 
Perdana Rotopack yang ada pada saat ini tengah menghadapi masalah pada jumlah karyawan 
yang absen. PT. Surabaya Perdana Rotopack adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 
percetakan.  

Variabel penelitian adalah kepuasan kerja (X1) yang terdiri dari tingkat pekerjaan 
menyenangkan dan sesuai dengan keinginan (X1.1), kondisi tempat kerja sangat baik (X1.2), 
saling membantu dan mendukung dalam bekerja (X1.3), budaya kerja pegawai (X1.4), 
menghargai waktu dan pedoman kerja (X1.5), dan pegawai berprestasi (X1.6). Disiplin Kerja 
(X2) yang terdiri dari ketaatan (X2.1), kepatuhan (X2.2), kesadaran (X2.3), dan pengendalian 
diri (X2.4). Sedangkan pada kinerja karyawan (Y) terdiri dari kualitas pekerjaan (Y1), kuantitas 
pekerjaan (Y2), supervise yang diperlukan (Y3) dan ketepatan waktu (Y4). Teknik pengambilan 
samplenya menggunakan simple random sampling / yaitu dimana semua anggota populasi 
mempunyai kesempatan yang sama besar untuk dijadikan sample penelitian. Teknik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM (Structural Equation Modeling). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui hasil dari penelitian ini bahwa : 

a) Faktor kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan tidak dapat 
diterima. 

b) Faktor disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dapat diterima. 

 

Keyword : Kepuasan Kerja, Disiplin Kerja, Kinerja Karyawan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya setiap perusahaan yang didirikan mempunyai harapan 

bahwa kelak di kemudian hari akan mengalami perkembangan yang pesat di 

dalam lingkup usaha dari perusahaannya dan menginginkan terciptanya 

kinerja yang tinggi dalam bidang pekerjaannya. Oleh karena itu keberadaan 

suatu perusahaan yang berbentuk apapun baik dalam skala besar maupun kecil 

tidak terlepas dari unsur sumber daya manusia.  

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah orang–orang yang 

memberikan tenaga, pikiran, bakat, kreativitas dan usahanya pada perusahaan. 

Setiap perusahaan berupaya untuk mendapatkan karyawan yang terlibat dalam 

kegiatan organisasi/perusahaan yang dapat memberikan prestasi kerja. Pada 

kinerja karyawan yang tinggi untuk mencapai target yang telah ditetapkan 

perusahaan sebelumnya.  

Kinerja karyawan  merupakan  prestasi kerja atau hasil kerja baik 

kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan per satuan 

periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Setiap organisasi atau instansi dalam 
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melaksanakan program yang diarahkan selalu berdaya guna untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Salah satu caranya adalah meningkatkan kinerja karyawan.  

Kinerja pada dasarnya adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak 

dilakukan karyawan sehingga mereka mempengaruhi seberapa banyak mereka 

memberi kontribusi kepada instansi atau organisasi termasuk pelayanan 

kualitas yang disajikan. Strategi peningkatan kinerja adalah cara perusahaan 

untuk meningkatkan kinerja karyawan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Agar strategi peningkatan kinerja tersebut dapat berhasil maka perusahaan 

perlu mengetahui sasaran kinerja. Seorang karyawan dikatakan memiliki 

kinerja yang tinggi, jika beban kerja yang ditetapkan tercapai dan jika realisasi 

hasil kerja lebih tinggi dari pada yang ditetapkan perusahaan. Tuntutan-

tuntutan yang tidak mampu dikendalikan oleh setiap karyawan ini akan 

menimbulkan ketegangan dalam diri karyawan dan jika tidak dapat diatasi 

maka karyawan tersebut akan mengalami penurunan semangat keja dan 

disiplin kerja. Untuk mencapai kinerja yang tinggi pimpinan perusahaan harus 

memperhatikan kepuasan kerja dan disiplin kerja. 

Disiplin kerja adalah suatu sikap, perilaku yang dilakukan secara 

sukarela dan penuh kesadaran serta keadaan untuk mengikuti peraturan yang 

telah ditetapkan perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis (Nitisemito, 

2002). Hilangnya disiplin akan berpengaruh terhadap efisiensi kerja dan 

efektivitas tugas pekerjaan. Bilamana kedisiplinan tidak dapat ditegakkan 
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maka kemungkinan tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai secara 

efektif dan efisien. Sebagai gambaran apabila suatu perusahaan hanya 

memperhatikan tentang pendidikan, keahlian dan teknologi tanpa memikirkan 

semangat dan disiplin kerja karyawan, maka pendidikan, keahlian dan 

teknologi yang tinggi sekalipun tidak akan menghasilkan produk yang 

maksimal bila yang bersangkutan tidak dapat memanfaatkannya secara teratur 

dan mempunyai kesungguhan disiplin kerja yang tinggi. 

PT. Perdana Rotopack adalah perusahaan  yang beroperasional di 

Indonesia (Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat). PT. Surabaya Perdana 

Rotopack merupakan sebuah cabang dari PT. Perdana Rotopack. PT. 

Surabaya Perdana Rotopack merupakan perusahaan yang bergerak bidang 

percetakan, baik indoor maupun outdoor. Hasil dari percetakan diperusahaan 

ini dituntut agar memiliki kualitas cetak yang bagus, serta sempurna dalam 

pengerjaannya. Oleh sebab itu PT. Surabaya Perdana Rotopack harus 

menuntut karyawannya memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam mengerjakan 

tugas masing-masing. Selain itu PT. Surabaya Perdana Rotopack juga harus 

memberikan sebuah kepuasan terhadap karyawannya agar mereka bisa 

memiliki kinerja yang baik. 

Akan tetapi pada 4 tahun terakhir ini PT. Surabaya Perdana Rotopack 

mengalami kendala di sumber daya manusia, hal ini dapat dilihat dari tabel 
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berikut ini yang menggambarkan tentang tingkat ketidakhadiran, tingkat 

keterlambatan serta tingkat realisasi (pemenuhan) target perusahaan. 

Tabel 1.1 Data Ketidakhadiran dari Tahun 2007 – 2010 

Tahun 
Sakit  

(Orang) 
Ijin  

(Orang) 
Alpha 

(Orang) 
Total 

(Orang) 
Persentase 

2007 139  192  63  394  2,73 % 

2008 198  186  127  511  3,54 % 

2009 203  240  135  578  4,01 % 

2010 250  253  160  663  4,60 % 

Sumber : PT. Surabaya Perdana Rotopack 

Jumlah karyawan bagian produksi pada PT. Surabaya Perdana 

Rotopack sebanyak 144 orang. Berdasarkan data diatas dapat dilihat pada 

tahun 2007 terdapat 394 orang karyawan yang tidak hadir pada jam kerja. Dan 

pada tahun 2008 terdapat 511 orang karyawan yang tidak hadir pada jam 

kerja. Sedangkan pada tahun 2009 terdapat 578 orang karyawan yang tidak 

hadir pada jam kerja. Dan pada tahun 2010 terdapat 663 orang karyawan yang 

tidak hadir pada jam kerja. Dari table tersebut terlihat bahwa terjadi 

peningkatan jumlah pegawai yang bolos kerja atau mangkir tiap tahunnya. 

Hal ini mengindikasikan adanya tingkat kepuasan kerja yang rendah pada PT. 

Surabaya Perdana Rotopack. 

Sukarno dan Hadi (2004) Menegaskan bahwa beberapa hal sebagai 

akibat dari tidak terpenuhinya kepuasan kerja antara lain pergantian 

karyawan, absensi dan meningkatnya kerusakan. Menurut Simamora (2004), 
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Kepuasan merupakan istilah evaluatif yang menggambarkan suatu sikap suka 

atau tidak suka terhadap kepuasan bayaran. Dengan demikian kepuasan kerja 

karyawan sangat dipengaruhi oleh faktor kompensasi. Berdasarkan pendapat 

tersebut dapat diketahui bahwa pegawai akan merasa puas dalam bekerja 

apabila aspek-aspek pekerjaan dan aspek-aspek dirinya menyokong dan 

sebaliknya jika aspek-aspek tersebut tidak menyokong, pegawai akan merasa 

tidak puas.  

 Tabel 1.2 Data Keterlambatan Tahun 2007 - 2010 

Tahun 
Keterlambatan 

(Orang) 
2007 224  

2008 237  

2009 144  

2010 204  
Sumber : PT. Surabaya Perdana Rotopack 

Karyawan masih banyak yang tidak disiplin dan mematuhi peraturan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan, karena jam masuk kerja adalah jam 

08:00 wib. Tetapi banyak karyawan yang hadir di atas jam 08:00 wib, hal ini 

tercermin dari data keterlambatan tersebut diatas. Pada tahun 2007 terdapat 

224 orang karyawan yang terlambat hadir pada jam kerja. Dan pada tahun 

2008 terdapat 237 orang karyawan yang hadir pada jam kerja. Sedangkan 

pada tahun 2009 terdapat 144 orang karyawan yang terlambat hadir pada jam 

kerja. Dan pada tahun 2010 terdapat 204 orang karyawan yang terlambat hadir 
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pada jam kerja. Disiplin kerja yang berarti kesedianan untuk mematuhi 

peraturan/ketentuan yang berlaku dalam lingkungan organisasi kerja masing-

masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang tinggi.  

Menurut Heidrachman dan Husnan (2002) mengungkapkan bahwa 

disiplin kerja adalah setiap perseorangan dan juga kelompok yang menjamin 

adanya kepatuhan terhadap perintah dan berinisiatif untuk melakukan suatu 

tindakan yang diperlukan seandainya ada perintah. Sedangkan menurut Davis 

(2002) disiplin adalah tindakan manajemen untuk memberikan semangat 

kepada pelaksanaan standart organisasi, ini adalah pelatihan yang mengarah 

pada upaya membenarkan dan melibatkan pengetahuan-pengetahuan sikap 

dan perilaku pegawai sehingga ada kemauan pada diri pegawai untuk menuju 

pada kerja sama dan prestasi yang lebih baik. Dengan demikian disiplin kerja 

sangat mempengaruhi kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



7 

 

Tabel 1.3 Pencapaian Target Produksi Tahun 2010 

Bulan 
Target  
(Ton) 

Realisasi  
(Ton) 

Januari 350  306  

Februari 350  260 

Maret 350  301  

April 350  252  

Mei 350  229  

Juni 350  295  

Juli 350  270  

Agustus 350  265  

September 350  191 

Oktober 350  293  

November 350  353  

Desember 350  220  

 
Sumber : PT. Surabaya Perdana Rotopack 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa target produksi pada 

perusahaan ini masih belum tercapai. Dari 12 bulan di tahun 2010 hanya 

terdapat 1 bulan yang tercapai diatas target, yaitu bulan November dengan 

nilai 353 ton. Sehingga tingkat realisasi tersebut mengindikasikan penurunan 

kinerja. 

Untuk dapat mengetahui terjadinya kenaikan atau penurunan tingkat 

produksi, maka digunakanlah penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini dapat 

juga digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan tingkat output 

(produksi). Seperti yang dijelaskan oleh Hasibuan (2007) bahwa untuk 

meningkatkan hasil produksi, maka karyawan harus memiliki : 
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1. Ability 

Kemampuan untuk menetapkan dan atau melaksanakan suatu sistem 

dalam pemanfaatan sumber daya dan teknologi secara efektif dan efisien 

untuk mencapai hasil yang optimal. 

2. Opportunity 

Kesempatan yang dimiliki oleh karyawan secara individu dalam 

mengerjakan, memanfaatkan waktu, dan peluang untuk mencapai hasil 

tertentu. 

3. Motivation 

Keinginan dan kesungguhan seorang pekerja untuk mengerjakan 

pekerjaan dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang 

maksimal. 

Selain itu untuk meningkatkan hasil produksi perusahaan juga harus 

memotivasi karyawannya dengan beberapa hal berikut ini : 

1. Valence 

Kekuatan relatif dari keinginan dan kebutuhan seseorang yang paling 

ia butuhkan. 

2. Expectancy 

Berhubungan dengan pendapat bahwa perilaku tertentu (sebab) akan 

diikuti oleh hasil (akibat) tertentu pula. 
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3. Instrumentality 

Besarnya kemungkinan akan terpenuhinya keinginan dan kebutuhan 

tertentu yang diharapkan jika pekerja bekerja secara efektif. 

 

Kinerja adalah hasil kerja seorang pegawai / karyawan selama periode 

tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standart 

target, sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan 

disepakati bersama. Jika pegawai tidak melakukan pekerjaannya, maka suatu 

organisasi akan mengalami kegagalan. Perilaku manusia, tingkat, dan kualitas 

kerja ditentukan oleh sejumlah variabel perseorangan dan lingkungan 

(Laurensius, 2006). 

Penelitian yang dilakukan oleh Narmodo (2007) menunjukkan bahwa 

disiplin kerja memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja pegawai 

dibanding dengan motivasi. 

Dan penelitan yang dilakukan oleh Sulianti (2009) menunjukkan 

bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PTPN III di 

Sumatera Utara. Hal ini berarti bahwa kinerja seseorang akan meningkat 

ketika kepuasan kerja dari individu berada pada posisi yang tinggi. 

Melihat permasalahan yang terjadi di perusahaan dan teori yang ada, 

maka akan di adakan penelitian dengan judul :  

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



10 

 

“PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA 

TERHADAP  KINERJA KARYAWAN PT. SURABAYA PERDANA 

ROTOPACK DI SURABAYA” 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sedang dihadapi oleh 

perusahaan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Surabaya Perdana Rotopack di Surabaya? 

b. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Surabaya Perdana Rotopack di Surabaya? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Surabaya Perdana Rotopack. 

b. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Surabaya Perdana Rotopack. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, yaitu antara lain : 

1. Bagi Peneliti Lain 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat 

bagi peneliti lain sebagai bahan referensi dan bahan masukan bagi pihak-

pihak berkepentingan terutama yang akan mengadakan penelitin 

berhubungan dengan permasalahan yang sejenis. 

 

2. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat mendorong 

para peneliti lain untuk lebih meningkatkan, mengembangkan dan 

memperkuat teori-teori tentang kepuasan kerja, disiplin kerja dan kinerja 

karyawan. 
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