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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia di dalam suatu organisasi dipandang sebagai sumber daya.

Artinya, sumber daya atau penggerak dari suatu organisasi, tanpa adanya

sumber yang baik maka organisasi juga tidak akan berjalan dengan baik.

Penggerak dari sumber daya yang lainnya, apakah itu sumber daya alam atau

teknologi. Hal ini merupakan suatu penandasan kembali terhadap falsafah

Man behind the gun. Roda organisasi sangat tergantung pada perilaku-

perilaku manusia yang bekerja di dalamnya.

Era globalisasi saat ini mengahruskan manusia yang berkualitas dalam

bekerja karena merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar-tawar kembali,

bahkan hukum alam semakin diperkukuh. Artinya tenaga kerja yang kurang

terampil dan kurang berpengetahuan akan tersingkir dari pasar kerja. Tenaga

kerja yang berkualitaslah yang dapat merebut pasar kerja. Dalam hal ini

kualitas intelektual diutamakan, selain itu kepribadian yang baik juga

diperlukan dalam pasar kerja.

Tenaga kerja seperti apa yang dikatakan berkualitas bahwa tenaga

kerja yang berkualitas ditandai oleh ketrampilan yang memadai, ada beberapa

faktor yang menentukan kualitas tenaga kerja yaitu tingkat kecerdasan, bakat,

sifat kepribadian, tingkat pendidikan, kualitas fisik, etos (semangat kerja), dan
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disiplin kerja. Kualitas manusia seperti itulah yang menjadi andalan pesatnya

kemajuan negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, maupun Singapura

yang dijuluki sebagai macan Asia.

Kualitas tenaga kerja di Indonesia jika dilihat dari struktur

pendidikannya, posisi tenaga kerja Indonesia kurang menguntungkan. Karena

sebagian besar mempuyai tingkat pendidikan rendah. Ironisnya, kualitas etos

kerja dan disiplin kerja para tenaga kerja dipandang oleh beberapa ahli masih

tergolong rendah. Banyak fakta-fakta yang menunjukkan tingkat kedisiplinan

dan kinerja tenaga kerja Indonesia masih rendah. Hukum yang dibuat

dianggap hanya sebagai formalitas saja.

Beberapa tahun terakhir ini kinerja PNS banyak disorot masyarakat

luas, baik melalui media ataupun kenyataan yang ada. Cara kerja PNS yang

dianggap masyarakat kurang baik dan sering keluar pada jam-jam kerja

dianggap sangat menjatuhkan nama baik PNS di mata masyarakat. Hal ini

menjadi pusat perhatian bagi pemerintah khususnya dan kantor pemerintahan

lainnya. Pemerintah sudah berusaha membuat undang-undang dan sanksi bagi

PNS yang tidak disiplin, tapi dalam kenyataannya masih banyak PNS yang

kurang disiplin bahkan mangkir dari kerja dengan berbagai alasan. Sanksi

yang ditetapkan pemerintah dianggap sebagai formalitas saja atau hanya

peraturan tertulis yang bisa diabaikan. Dalam hal ini patutlah pimpinan tiap

kantor pmerintahan harus lebih tegas dalam pelaksanaan sanksi yang telah
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ditetapkan pemerintah pusat supaya PNS lebih disiplin dalam bekerja karena

selama ini sanksi yang ada jarang diterapkan dengan baik dan tegas, hal inilah

yang membuat PNS menganggap remeh sanksi yang ada

Manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi organisasi,

perusahaan ataupun kantor pemerintahan dalam merencanakan, mengelola

maupun mengatur para pegawainya atau karyawannya sehingga

keberadaannya dapat berfungsi secara produktif dalam rangka pencapaian

tujuan organisasi. Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik dapat

mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan

maupun kemampuan dan tujuan organisasi itu sendiri. Oleh karena itu suatu

kebradaan organisasi yang berbentuk apapun baik dalam skala kecil maupun

besar tidak terlepas dari unsure sumber daya manusia. Sumber daya yang

dimaksud adalh orang-orang yang memberikan tenaga, pikiran dan usahanya

pada organisasi.

Organisasi, harus melakukan pembinaan bagi pegawai untuk

mencegah  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  ketentuan  yang

telah  ditetapkan.  Dan  seorang  pimpinan  memerlukan  alat  untuk

melakukan komunikasi dengan para karyawanya mengenai tingkah laku para

pegawai serta bagaimana memperbaiki perilaku para pegawai dan bagaimana

menjadikannya  perilaku  para  pegawai  menjadi  lebih  baik  lagi. Selain itu

organisasi harys mempunyai peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh
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tiap-tiap pegawai, yang nantinya akan membuat pegawai lebih disiplin.

Disiplin sebagai  usaha  mencegah  terjadinya pelanggaran - pelanggaran

terhadap  ketentuan  yang  telah  disetujui  bersama atau yang sudah

ditentukan oleh pemrintah da tertera dalm bentuk undang –undang. Displin.

Organisasi sangat  membutuhkan  disiplin  kerja  daripada pegawainya  karena

dengan  mereka  merasa  sebagai  bagian  dari  organisasi tersebut  maka

pegawai  akan  berusaha  menciptakan  suasana  kerja  yang nyaman  bagi

dirinya. Disiplin ditunjukkan dengan suasana  tertib  dan  teratur  yang

dihasilkan  oleh  orang-orang  yang  berada  dalam  sebuah  organisasi  karena

peraturan-peraturan yang berlaku dihormati dan diikuti.

Kedisiplinan menjadi kunci penting untuk mencapai kinerja yang baik,

karena dengan kedisiplinan yang baik berarti pegawai tersebut sadar dan

bersedia mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik. Kedisiplinan kerja

suatu organisasi dapat dikatakan baik, apabila ada beberapa beberapa pegawai

yang memenuhi segala bentuk faktor kedisiplinan kerja Hasibuan (1996:212)

mengemukakan bahwa “ disiplin yang baik mencerminkan besarnya ras

tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya”.

Karena hali ini akan mendorong gairah kerja atau semangat kerja, dan

mendorong terwujudnya tujuan organisasi.
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Tabel 1.1

Absensi pegawai Kantor Dinas Sosial Kabupaten Malang Tahun 2011 per minggu

BLN/MINGGU KE JMLH TK SAKIT IJIN CUTI DL DD PEND %

Des/Minggu ke I 38 - 7 8 - 6 4 8 3.1%

Des/Minggu ke II 38 - 3 7 - 2 - 6 1.7%

Des/Minggu ke III 38 - 4 4 - 5 4 - 1.6%

Des/Minggu ke IV 38 - 10 8 - 20 - - 3.6%

Des/Minggu ke V 38 - 2 14 24 17 - - 5.4%
Sumber data : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Malang

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat ketidakhadiran pegawai

mengalami penurunan yang awalnya minggu pertama 3.1%  dan mengalami

penurunan pada minggu ke 2 dan ke 3 berkisar 1.5%, tapi tingkat

ketidakhadiran tersebut mengalami peningkatan lagi pada minggu ke 4

menjadi 3.6% dan pada minggu ke 5 tingkat ketidak hadiran pegawai

mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 5.4%. Dari data tersebut

dapat disimpulkan bahwa tingkat kedisiplinan pegawai pada kantor dinas

Kabupaten Malang masih bisa dikatakan normal, karena dalam tiap

minggunya ada beberapa hari pegawai yang tidak masuk, itupun tidak lebih

dari dua atau tiga orang, selebihnya masuk semua.

Masih seringnya pegawai yang tidak masuk kerja di kantor Dinas

Sosial Kabupaten Malang dengan berbagai alasan masih harus ditingkatkan

lagi tingkat kedisiplinannya. Karena dalam hal ini dapat terlihat dari

peningkatan absensi ketidakhadiran pegawai pada minggu ke 4 dengan
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minggu ke 5. Dari data diatas juga dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran

tiap pegawai untuk mentaati peraturan yang sudah ditetapkan masih kurang.

Hal inilah yang sering dijadikan bahan evaluasi oleh pimpinan kantor Dinas

Sosial Kabupaten Malang.

Tabel 1.2

Program Dinas Sosial Kabupaten Malang dan tingkat keberhasilannya

Program Sasaran Jumlah Yang berhasil
Pembinaan
penyandang cacat
dan trauma

Eks kusta 20 orang 7 orang

Pembinaan
penyakit sosial
(Eks napi, PSK,
Narkoba dll)

1. Anjal
2. WTS
3. Eks napi
4. Anak

nakal

1. 20 orang
2. 15 orang
3. 20 orang
4. 25 orang

1. 6 orang
2. 3 orang
3. 2 orang
4. 15 orang

Sumber data : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Malang

Data di atas menunjukkan masih kurangnya kesadaran peagawai untuk

meningkatkan kinerjanya sehingga tingkat keberhasilan pembinaan masih

kurang berhasil, memang tidak sepenuhnya kurangnya tingkat keberhasilan

pembinaan sepenuhnya kesalahan pegawai melainkan juga faktor dari pribadi

tiap peserta program pembinaan. Tapi bagi mereka tingkat keberhasilan dalam

pembinaan tidak bisa mencapi seratus persen, bagi mereka yang berhasil lebih

dari dua orang saja adalah sebuah prestasi, dikarenakan sulitnya

menyembuhkan dan membina PMKS. Tapi setidaknya pegawai harus lebih
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meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan tingkat keberhasilan program

yang akan dilaksanakan.

Kedisiplinan kerja pada pegawai Kantor Dinas Sosial Kabupaten

Malang juga dapat dilihat dari seberapa seringnya pegawai keluar kantor

tanpa alasan yang jelas. Dan dari hasil wawancara kepada bagian

kepegawaian Kantor Dinas Sosial bahwa pegawai yang keluar kantor pada

jam efektif mengalami penurunan, dikarenakan perijinan yang diperketat dan

seringnya ada razia dari dinas kepada pegawai yang ada diluar kantor pada

jam kerja efektif.

Kinerja merupakan tolak ukur dari setiap individu dalam hal ini adalah

seorang pegawai. kinerja pegawai dilihat dari seberapa besar input yang

diberikan kepada perusahaan. Peningkatan kinerja pegawai menjadi penting

mengingat perubahan arah kebijakan pemerintah sebagaimana dikehendaki

oleh semangat reformasi untuk lebih luas memberi ruang gerak dan peran

serta yang lebih besar bagi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan

pembangunan, dimana pemerintah beserta aparaturnya lebih berperan sebagai

fasilitator. Perubahan arah kebijakan ini membawa implikasi terhadap

kemampuan profesionalisme pegawai dalam menjawab tantangan era

globalisasi dalam menghadapi persaingan ketat dengan negara – Negara lain

didunia. Bertitik tolak dari pemikiran ini, maka peningkatan kinerja aparatur

merupakan hal yang mendesak untuk dilaksanakan dewasa ini.
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Tingkat kedisiplinan PNS dalam bekerja dapat berdampak kepada

kinerja para PNS. Disiplin dalam hal ini dapat berupa disiplin waktu seperti

datang apel pagi tepat waktu atau bekerja sesuai dengan jam kerja yang

ditetapkan pemerintah pusat yaitu delapan jam kerja dan tepat waktu dalam

mengerjakan tiap tugas yang ada. Walaupun tidak semua pegawai yang

kurang disiplin kinerjanya buruk, karena banyak juga fakata bahwa pegawai

yang kurang disiplin kinerjanya bagus. Dengan begitu kinerja PNS dapat

meningkat dan mengubah paradigma masyarakat yang buruk tentag, yang

nantinya menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat kepada PNS.

PNS banyak beranggapan meskipun mereka tidak disiplin dalam

bekerjanya mereka masih tetap dapat gaji yang telah ditetapkan. Dengan

pemikiran seperi itu para PNS dengan seenaknya berbuat indisipliner seperti

datang telat pada saat apel pagi, keluar kantor disaat jam kerja efektif tanpa

alas an yang jelas bahkan mereka tidak tepat waktu dalam menyelesaikan

tugasnya. Pemikiran seperti inilah yang harusnya dibuang jauh-jauh oleh tiap

PNS, selain itu pimpinan juga berperan aktif dalam meningkatkan

kedisiplinan tiap PNS dengan cara hukuman yang tegas, atau memberi

motivasi tentang arti pentingnya kedisplinan.

Sejauh ini banyak peraturan pemerintah atau undang-undang

kepegawaian yang sudah dibuat pemerintah diabaikan begitu saja oleh para

PNS baik dari pegawai dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah.
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Fakta yang terjadi  dari sekretaris indpektorat Kabupaten Malang Tridiyah

Maistuti mengatakan PNS yang indisipliner pada tahun 2010 mencapai 155

kasus, namun tahun 2011 meningkat menjadi 233 kasus dan delapan di

antaranya diberhentikan, karena pelanggaran yang tidak bisa ditolerir lagi

oleh pemerintah.

Pengelolahan tenaga kerja atau karyawan dalam perusahaan atau

kantor pemerintahan tidaklah mudah, karena setiap karyawan memiliki

karakteristik yang berbeda-beda. Maka dari itu, pimpinan harus bisa

memahami karakteristik, kebutuhan dan keinginan dari masing-masing

karyawannya. Sesuai dengan pemikiran tersebut, yang menjadi prioritas

utama adalah pemberian motivasi kepada tiap karyawan, sedangkan

perusahaan itu sendiri juga harus memiliki budaya organisasi yang baik agar

nantinya karyawan dapat merasakan kepuasan dalam melaksanakan semua

pekerjaan mereka. Kepuasan para karyawan tersebut dapat menimbulkan

komitmen organisasi yang tinggi dalam suatu perusahaan

Berkaitan dengan hal ini aparat birokrasi dituntut untuk menampilkan

perilaku yang menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat yang selama

ini menurun. Salah satu upaya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat

adalah mengembangkan semangat atau motivasi akan pentingnya

kedisiplinan. Hal ini dimaksudkan untuk merubah orientasi perilaku birokrasi
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yang selama ini menghabiskan anggaran tanpa adanya bukti nyata dalam hal

kemajuan masyarakat atau daerah.

Disiplin merupakan sarana untuk melatih kepribadian pegawai agar

senantiasa menunjukkan kinerja yang baik sikap, perilaku, dan pola

kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak terbentuk dalam waktu yang lama

salah satu proses membentuk kepribadian tersebut dilakukan melalui proses

latihan. Latihan tersebut dilakukan bersama antar pegawai, pemimpin dan

seluruh personila yang ada dalam anggota organisasi tersebut,

Dari uraian diatas maka jelaslah bahwa betapa pentingnya peranan

kedisiplinan kerja pegawai dapat mempengaruhi kinerja pegawai, khususnya

pegawai pemerintahan. Berdasarkan fenomena yang ada pada Kantor Dinas

Sosial membuat penulis memutuskan untuk mengadakan penelitian ini dengan

judul “Pengaruh Kedisiplinan Kerja Terhadap Kinerja PNS Pada Kantor

Dinas Sosial Kabupaten Malang”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya guna menyatakan secara

tersurat pernyataan yang ingin dicari jawabannya dalam suatu penelitian.

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah diatas untuk memberikan

landasan dan memfokuskan penelitian, maka peneliti merumuskan masalah

sebagai berikut:
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1. Bagaimana tingkat kedisiplinan kerja pada Kantor Dinas Sosial

Kabupaten Malang?

2. Bagaimana kinerja PNS pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Malang?

3. Apakah kedisiplinan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja PNS

pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Malang?

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi masalah agar tidak meluas serta tepat mengenai

sasarannya maka perlu membatasi masalah yang adapun pembatasan masalah

dalam penelitian ini adalah kedisiplinan kerja  berdasar teori dari Jasin (1989)

ditinjau dari disiplin diri dan disiplin kelompok yang ada pada tiap individu

pegawai. Sedangkan untuk kinerja yang merupakan hasil kerja secara kualitas

yang diwujudkan oleh tiap pegawai yang dalam hal ini adalah pegawai negeri

sipil, pembatasannya terbatas pada teori Hasibuan dalam Wirawan (2009:141)

yang juga digunakan dalam DP3 yang meliputi : kesetiaan, prestasi kerja,

tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui tingkat kedisiplinan kerja PNS Pada Kantor Dinas

Sosial Kabupaten Malang.

b. Untuk mengetahui kinerja PNS pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten

Malang.
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c. Untuk mengetahui pengaruh signifikan kedisiplinan kerja terhadap

kinerja PNS pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Malang.

2. Kegunaan penelitian

a. Bagi kantor pemerintahan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan

pertimbangan bagi kantor Dinas Sosial Kabupaten Malang untuk

meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil melalui kedisiplinan kerja

pegawai

3. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini berguna sebagai tambahan pengetahuan, kajian dan

referensi untuk permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.


