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Di tengah persaingan antar dunia usaha yang semakin kuat dan ketat saat 
ini, setiap perusahaan dituntut untuk selalu memperbaiki segala manajemennya 
agar tetap dapat bertahan dan terus berjalan, sehingga tidak tertindas oleh dampak 
buruk dari globalisasi, khususnya manajemen sumber daya manusia. Oleh karena 
itu, agar tujuan organisasi dapat terpenuhi diperlukan adanya perbaikan dari 
kualitas manajemen sumber daya manusia itu sendiri, salah satunya dengan 
menanamkan sikap moral terhadap setiap karyawan yaitu dengan adanya 
kedisiplinan kerja. Dengan disiplin kerja, diharapkan seluruh karyawan dalam 
perusahaan dapat meningkatkan kualitasnya. Prestasi kerja yang tinggi juga 
merupakan salah satu dari tujuan perusahaan demi kontinuitas perusahaan itu 
juga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
disiplin kerja dalam upaya meningkatkan prestasi kerja karyawan. Dari latar 
belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul “Analisis 
Pelaksanaan Disiplin Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja Karyawan 
Pada PT. PLN (PERSERO) UPJ Bululawang Malang”. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana 
tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian 
yang meliputi kedisiplinan dan prestasi kerja karyawan. Subyek penelitian ada 
lima orang. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, 
sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan 
cara observasi, interview (wawancara), dokumentasi. Analisa datanya melalui tiga 
tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelaksanaan 
kedisiplinan kerja yang mempengaruhi tingkat prestasi kerja karyawan pada UPJ 
Bululawang. Hal ini bisa dilihat dari prestasi-prestasi yang telah diraih selama 
tahun 2011. Prestasi ini diraih berkat disiplin kerja yang dilaksanakan dengan baik 
oleh seluruh karyawan, baik karyawan PLN itu sendiri maupun outsourching. 
Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan disiplin kerja pada PT. PLN 
(PERSERO) UPJ Bululawang Malang sudah tergolong baik sehingga dapat 
meningkatkan prestasi kerja karyawan. 


