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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di era globalisasi saat ini 

terlihat sangat pesat. Perkembangan tersebut tidak hanya melahirkan era informasi global, 

tetapi juga melahirkan media informasi dan telekomunikasi yang tidak mengenal batas ruang 

dan waktu. Pengaruh global juga dirasakan pada bidang birokrasi pemerintahan yang sangat 

berkaitan dengan teknologi, yakni dengan munculnya peralatan-peralatan teknologi  canggih 

yang digunakan untuk sistem absensi dilingkungan birokrasi pemerintahan.1 Birokrasi juga 

dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang dilakukan oleh banyak 

orang. Selain itu birokrat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannnya harus dilandasi 

persepsi dan kesadaran hukum yang tinggi. Adapun ciri-ciri birokrasi, yaitu adanya 

pelaksanaan prinsip-prinsip organisasi dengan sepenuhnya, adanya peraturan yang benar-

benar ditaati, para pejabat yang terikat oleh disiplin, para pejabat diangkat berdasarkan 

syarat-syarat teknis berdasarkan peraturan, dan adanya pemisahan yang tegas antara urusan 

dinas dan urusan pribadi. 

                                                             
1 Indrajit Eko Richardus. 2002. Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis 

Teknologi Digital.  Andi Offset. Yogyakarta.  Halaman 1 
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Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu sumber daya terpenting disetiap 

organisasi atau institusi. Memiliki sumber daya manusia yang mempunyai produktivitas dan 

kinerja tinggi merupakan impian dari setiap perusahaan atau instansi pemerintahan. Selain itu 

peningkatan mutu sumber daya manusia merupakan aset aset yang paling berharga. Sumber 

daya ini ini banyak memegang peranan dalam rangka pencapaian suatu tujuan dari institusi. 

Apabila sumber daya manusia yang dimiliki berkualitas dan sesuai dengan harapan. Maka 

akan memiliki daya saing yang nyata. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dicapai 

memlalui upaya pengembangan SDM yang terarah dan terencana. Upaya pengembangan 

SDM ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap organisasi agar kemampuan 

serta sikap SDM semakin meningkat sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan kebutuhan 

institusi. Dalam masalah ini yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia adalah Aparatur 

Sipil Negara. Untuk mendapatkan Aparatur Sipil Negara yang tanggap, punya displin yang 

tinggi, serta sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi 

masyarakat diperlukan pembinaan dan kode etik Aparatur Sipil Negara yang semuanya diatur 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara2. 

Penggunaan teknologi pada organisasi atau lembaga-lemabaga pemerintah sebagai 

pendukung efektifitas kinerja adalah adanya pengadaan sistem komputerisasi salah satunya 

adalah presensi karyawan menggunakan sistem biometriks. Sebuah organisasi bisa 

menghemat waktu dan biaya ketika sistem komputerisasi presensi menggunakan biometriks 

karena tidak perlu ada kartu atau kertas untuk mendata presensi karyawannya. Perangkat ini 

dirancang untuk mempermudah sistem presensi saat tanpa kebohongan dan mudah dalam 

                                                             
2Faisal,  pokok-pokok  undang-undang aparatur sipil negara, 20april 2013,  http://setkab.go.id/berita-111840-inilah-

pokok-pokok-undang-undang-aparatur-sipil-negara-1.html, diakses tanggal  6 januari 2015 

http://setkab.go.id/berita-111840-inilah-pokok-pokok-undang-undang-aparatur-sipil-negara-1.html
http://setkab.go.id/berita-111840-inilah-pokok-pokok-undang-undang-aparatur-sipil-negara-1.html
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pengendalian disiplin dan produktivitas kinerja karyawannya. Presensi dengan sistem 

biometriks ini tidak dapat didelegasikan, diganti dan dipalsukan. Dalam usaha untuk 

meningkatkan kerja dan kinerja instansi pemerintahan menuju kearah yang lebih profesional 

dan untuk menunjang terciptanya suatu pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya 

penyatuan arah dan pandangan bagi pegawai pemerintahan yang dapat digunakan sebagai 

suatu pedoman ataupun acuan dalam melaksanakan tugasnya baik managerial maupun 

operasional diseluruh bidang tugas dan unit organisasi instansi pemerintah secara terpadu. 

Selain itu juga, pendisiplinan pegawai sangat diperlukan untuk meningkatkan kerja dan 

kinerja pegawai. Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun 

pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. 

Disiplin pegawai adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan 

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan 

kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman. Akan tetapi, pada 

kenyataannya masih banyak pegawai yang melakukan pelanggaran. Padahal kepala Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar telah menerapkan absensi FingerPrint sejak april 

2011, akan tetapi penerapan absensi FingerPrint tidak berjalan efektif hingga sekarang 

karena masih saja banyak pegawai yang tidak disiplin jam kerjanya atau korupsi waktu. 

Padahal dengan adanya absensi FingerPrint harusnya pegawai bisa termotivasi untuk datang 

tidak terlambat dan lebih rajin untuk datang ke kantor karena absensi FingerPrint tidak dapat 

dimanipulasi kehadirannya. Padahal disebuah kesempatan wakil gubernur juga mengingatkan 

displin kerja yang perlu ditingkatkan, termasuk merubah sikap, tingkat kehadiran yang belum 

maksimal, pekerjaan yang tertunda dan lainnya padahal tuntutan publik terhadap pelayanan 

prima aparatur demikian tinggi. 
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Fingerprint adalah sebuah alat teknologi yang digunakan untuk presensi kehadiran. 

Dengan cara men-scan sidik jari jempol.dengan men-scan secara benar, maka sekali scan 

dicatat sebagai sekali tanda lehadiran, dan langsung tercatat didata base. Namun, absensi 

dengan menggunakan sistem FingerPrint ini juga memiliki kekurangan diantaranya 

memerlukan pendanaan yang memadai, jika sistem rusak maka secara otomatis data yang ada 

tentu juga akan mengalami kerusakan atau bisa dikatakan hilang sehingga menyebabkan data 

yang ada menjadi tidak akurat, virus juga merupakan ancaman yang bisa sewaktu-waktu 

menyerang data pada sistem tersebut, jika sidik jari bermasalah tentu secara otomatis alat 

tersebut kesulitan dalam merekam data dan mengingat alat ini cukup elit maka dari segi 

keamanan perlu dijaga, dalam proses pembacaan dan verifikasi seorang karyawan bisa 

membutuhkan waktu tiga hingga sampai lima menit hal ini menyebabakn tujuan utama 

penggunaan finger print untuk efektifitas dan efisiensi menjadi tidak tercapai. Meskipun, 

banyak kekurangan namun alat ini juga memiliki kelebihan diantaranya kehadiran 

FingerPrint akan membangun kesadaran pengguna dalam hal ketepatan waktu karena 

pencatatan data FingerPrint ini diformat dalam batas waktu yang telah ditentukan, 

penggunaan presensi manual yang biasanya menggunakan kertas bisa sedikit ditinggalkan 

karena dengan menggunakan FingerPrint tentu penggunaan kertas akan sedikit berkurang, 

dan penggunaan FingerPrint tentu akan terasa lebih praktis, cepat dan mudah artinya data 

yang masuk tidak perlu direkap ulang.3 Sejak tahun 1970-an, beberapa perusahaan sedikitnya 

sepuluh negara di dunia sudah menggunakan teknologi ini. Efisiensi menjadi dasar 

penggunaan sistem identifikasi sidik jari diperusahaan atau instansi, alat ini mendorong 

perusahaan untuk menghemat waktu, tenaga sekaligus menjamin keamanan. Dengan 

                                                             
3 Akbar Pitopang, efektifitas penggunaan fingerprint, 05 april 2013, 
m.kompasiana.com/post/read/548186/2/efektifitas-penggunaan-finger-print.html, diakses tanggal 23 desember 
2014 
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demikian, bukti kehadiran pegawai (absensi) bisa didapat melalui alat ini. Tentu saja hal ini 

sangat membantu divisi sumber daya manusia untuk mengevaluasi kinerja para pegawainya. 

Dalam penelitan ini studi kasus pelanggaran yang diambil yaitu Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Blitar. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pelanggaran yang 

dilakukan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah, seperti perilaku pegawai yang tidak 

sesuai dengan kode etik pegawai yang menunda pekerjaan dan meninggalkan kantor disaat 

jam kerja untuk mengurusi kepentingan pribadi dan terkadang pegawai tidak ijin terlebih 

dahulu kepada atasan. Sehingga bila pegawai lain atau atasan membutuhkan pegawai 

tersebut, akan sulit mencarinya dan pekerjaan kantor menjadi tertunda.Selain itu, di Badan 

Kepegawaian Derah Kabupaten Blitar masih banyak pegawai yang kurang disiplin dalam 

bekerja, seperti tidak mengikuti apel pagi yang, membolos bahkan tidak masuk kantor tanpa 

keterangan, istirahat dan pulang mendahului, datang dan pulang kantor yang tidak tepat 

waktu dan kembali istirahat mendekati jam pulang kantor. 

Dalam rangka meningkatkan displin pegawainya pemerintah bersama kepala Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar mulai april 2011 sampai dengan sekarang 

menerapkan absensi dengan sidik jari (FingerPrint) ini dilakukan untuk mempermudah 

atasan untuk melihat tingkat dari kedispinan dari setiap pegawainya. Karena selama 

menggunakan absensi secara manual, atasan yang melihat absensi tidak dapat melihat tingkat 

kediplinan pegawainya, karena pada dasarnya pada absensi manual tidak ada keterangan 

kapan pegawai itu datang dan kapan pegawai itu pulang. Selain itu juga pegawai bisa 

perampel ataupun menitipkan absen kepegawai yang lain.  
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Maraknya kasus disiplin yang semakin meningkat dari tahun ketahun, pemerintah 

Kabupaten Blitar mencatatkan sebuah prestasi dengan berhasilnya meminimalisir atau 

mengurangi kasus disiplin yang terjadi meskipun belum dapat sepenuhnya meminimalisir 

kasus kedisiplinan pegawai. Berikut data rekap kasus kedisiplinan yang ditangani badan 

kepegawaian daerah kabupaten Blitar :4 

Rekap Data Kasus Pelanggaran Kedisiplinan SKPD  di Kabupaten Blitar oleh Badan 

Kepegawaian Daerah di Kabupaten Blitar :  

Tabel 1.1  

Tabel jenis pelanggaran pegawai tahun 2010-2013 

Jenis kasus  Pengaduan 

masyarakat 

Indisipliner Lain-lain Total  

2010 63 31 23 117 

Presentasi 53,85% 26,50% 19,65% 100% 

2011 55 27 16 98 

Presentasi 56,12% 27,55% 16,33% 100% 

2012 23 50 10 83 

Presentasi  27,71% 60,25% 12,04% 100% 

2013 22 40 4 66 

Presentasi 33,33% 60,61% 6,06% 100% 

2014 15 37 6 58 

Presentasi 25,9% 63,8% 10,3% 100% 

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah (data telah diolah) Tahun 2013 

                                                             
4 Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Lazim (kepala  badan kepegawaian daerah kabupaten blitar) di badan 
kepegawaian daerah kabupaten blitar pada tanggal 5 januari 2015. 
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Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pelanggaran yang terbanyak terdapat pada 

pengaduan masyarakat. Pelanggaran dalam penggaduan masyarakat meliputi disiplin 

pegawai yang pada laporan masyarakat, masyarakat mengatakan bahwa banyak para pegawai  

yang datang dan pulang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ada, pada jam kerja banyak 

pegawai yang justru keluar kantor untuk keperluan pribadi mereka sendiri. Pelanggaran 

kedua mengenai indisipliner, dalam hal ini pelanggaran yang dibuat oleh pegawai adalah 

tidak masuk tanpa izin, datang terlambat dan lain sebagainya. Dan pelanggaran yang ketiga 

adalah pelanggaran lain-lain meliputi pernikahan, perceraian dan lain sebagainya. Namun 

dalam hal ini setiap tahun prosentasi pelanggaran menurun setiap tahunnya. Namun pada 

tahun 2012 dan 2013 pelanggaran yang banyak terjadi bukan pada pengaduan masyarakat 

melainkan indisipliner.  

Pada tahun 2014 sudah ada penurunan pelanggaran baik dari segi pengaduan masyarakat, 

indisipliner dan lain-lain. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran pegawai untuk lebih disiplin 

mulai meningkat meskipun masih saja ada oknum yang tidak bertanggung yang 

melanggarnya. Selain itu juga pada tahun 2014 sanksi atau hukuman yang diberikan kepada 

pegawai semakin ditingkatkan bukan lagi hanya tegura atau peringatan saja akan tetap sudah 

mencangkup pada tahap pemecatan. Meskipun hal tersebut baru dilaksanakan pada awal 

tahun 2015 ini. Namun, pada tahun 2014 sudah mulai ada penurunan.Hal ini membuktikan 

bahwa masih banyak aparatur negara dikabupaten blitar yang melanggar peraturan meskipun 

aturan sudah dibuat sedemikian rupa. 

Padahal disebuah kesempatan wakil gubernur juga mengingatkan displin kerja yang perlu 

ditingkatkan, termasuk merubah sikap, tingkat kehadiran yang belum maksimal, pekerjaan 

yang tertunda dan lainnya padahal tuntutan publik terhadap pelayanan prima aparatur 
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demikian tinggi.5 Pelanggaran yang dilakukan oleh para aparatur sipil ini dikenakan sanksi 

sesuai dengan pelanggaran disiplin dan akan mendapatkan sanksi disiplin sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dalam regulasi ini 

disebutkan bahwa PNS antara lain masuk kerja, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya 

kepada masyarakat, bahwa di era Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS 

sebagai pegawai ASN harus berorientasi pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja untuk 

mewujudkan aparatur yang bersih, kompeten dan melayani.6 

Ketentuan pelaksanaan absensi melalui mesin sidik jari (FingerPrint) dikabupaten blitar 

sudah dilakukan disemua SKPD. Namun pada kenyataannya dilapangan masih banyak 

pegawai yang tidak yang tidak memiliki kemampuan dalam menguasai komputer dalam 

melakukan pekerjaannya dan masih sering mengandalkan atau meminta bantuan kepada 

pegawai yang lain. Hal ini juga akan merepotkan pegawai lain, apalagi bila pegawai  yang 

diminta bantuannya sedang sibuk atau sedang mengerjakan pekerjaannya.7 

PP Nomor 53 dapat dijadikan pedoman kedisiplinan untuk mewujudkan Aparatur Sipil 

Negara yang handal, professional dan bermoral sehingga dapat terpeliharanya tata tertib dan 

kelancaran pelaksanaan tugas serta mendorong Aparatur Sipil Negara untuk lebih produktif 

berdasarkan sitem karier dan system kinerjanya. 

Dari latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui disiplin Aparatur Sipil Negara 

dengan adanya penerapan FingerPrint khususnya di Badan Kepegawaian Daerah di 

                                                             
5Tribunblitar. Pemberian penghargaan bupati kepada PNS berprestasi. 12 desember 2014. 
www.blitar.kab.go.id/2014/12/12939.html diakses tanggal 27 desember 2014 
6 Idrajaya. Sanksi hukuman bagi ASN yang melanggar disiplin. 12 desember 2014. Brita.indo.com/2014/12. Diakses 
tanggal 6 januari 2015 
7 Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Lazim (Kepala  Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar) di badan 
kepegawaian daerah kabupaten blitar pada tanggal 5 januari 2015. 

http://www.blitar.kab.go.id/2014/12/12939.html
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Kabupaten Blitar yang menjadi lokasi penelitian. Dan peneliti memberikan judul pada 

penelitian ini “IMPLEMENTASI PROGRAM FINGERPRINT DALAM 

MENINGKATKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN 

BLITAR”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka terdapat masalah yang hendak 

diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi program fingerprint dalam meningkatkan displin aparatur 

sipil negara ? 

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam implementasi program fingerprint dalam 

meningkatkan disiplin aparatur sipil negara ? 

1.3 Tujuan Penelitan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui implementasi program fingerprint dalam meningkatkan displin aparatur 

sipil negara di Kabupaten Blitar. 

2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi program fingerprint dalam 

meningkatkan disiplin aparatur sipil negara di Kabupaten Blitar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara akademis 

maupun praktis. 
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1. Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah referensi ilmiah untuk kepentingan 

ilmu pengetahuan, khususnya tentang peningkatan disiplin aparatur sipil Negara di 

suatu daerah. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, dapat bermanfaat bagi pemerintah dan sebagai bahan 

masukan dalam melaksanakan program peningkatan disiplin aparatur sipil negara di 

suatu daerah 

1.5 Definisi Konseptual 

Definisi konseptul merupakan unsur atau bagian dalam penelitian dan merupakan 

definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu 

fenomena8. Definisi konseptual ini dimaksud untuk memberikan penegasan tentang 

makna arti dari kalimat yang ada dalam pemasalahan yang disajikan. Dengan adanya 

penegasan arti tersebut akan mempermudah dalam memahami maksud kalimat yang 

tercantum dalam penelitian.9 

1. Implementasi Kebijakan  

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A Subatien menjelaskan bahwa 

implementasi adalah pelaksanaan kepuasan kebijakan dasar, biasanya bentuk 

Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau eksekusi yang penting 

atau kepuasaan dan peradilan. Lazimnya berbagai cara untuk menstruktur atau 

mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahapan 

tertentu, biasanya di awali dengan tahapan pengesahan Undang-undang, kemudian 

                                                             
8 Singarimbun, Masri. 1982. Metode Penelitian Survey. Jakarta. LP3ES. Hal 17 
9 Hamidi. 2004. Metode Penlitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang. 
UMM Press. Hal 19 
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output kebijakan data, bentuk pelaksanaan kepuasaan oleh badan atau instansi 

pelaksanaan kesediaan dilaksanaknnya kepuasan-kepuasan tersebut oleh kelompok 

sasaran, dampak nyata, baik yang dikehendaki atau yang tidak demi output tersebut. 

Dampak kepuasaan tersebut di persepsikan oleh badan-badan yang mengambil 

keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan terhadap undang-undang atau peraturan 

yang bersangutan.10  

2. Teori Birokrasi 

Birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. 

Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur dan proses didalam organisasi. 

Menurut Weber, organisasi birokrasi yang ideal menyertakan delapan karakteristik 

struktual. Pertama, aturan-aturan yang disahkan, regulasi dan prosedur yang 

distandarkan dan arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas 

organisasi. Kedua, spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada 

divisi pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas 

yang rumit. Dengan memecah tugas-tugas yang rumit ke dalam aktivitas khusus 

tersebut, maka produktivitas pekerja dapat ditingkatkan. Ketiga, hirarki otoritas 

organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota organisasi didasarkan pada 

keahlian pemegang jabatan secara individu, membantu mengarahkan hubungan intra 

personal diantara anggota organisasi guna menyelesaikan tugas-tugas organisasi.  

Keempat, pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan tehnik yang 

mereka miliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada 

mereka.  

                                                             
10 Charles Jones O. 1996. Pengaturan Kebijakan Publik. Raja Grafindo. Jakarta. Hal 45 
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Kelima, mampu tukar personil dalam peran organisasi yang bertanggung jawab 

memungkinkan aktivitas organisasi dapat diselesaikan oleh individu yang berbeda. 

Keenam, impersonality dan profesionalisme dalam hubungan intra personil diantara 

anggota organisasi mengarahkan individu ke dalam kinerja tugas organisasi. Ketujuh, 

uraian tugasyang terperinci harus diberikan kepada semua anggota organisasi sebagai 

garis besar tugas formal dan tanggung jawab kerjanya. Kedelapan, rasionalitas dan 

predictability dalam organisasi dan pencapaian tujuan organisasi membantu 

meningkatkan stabilitas perusahaan. 

Dari penjelasan diatas bahwa aparatur sipil negara seharusnya tidak terlibat atau 

berhubungan dengan kepentingan tertentu, karena secara fungsional harus siap untuk 

bekerja maupun melayani siapapun.  Namun kondisi ini sulit terjadi terutama ketika 

pejabat publik harus membuat kebijakan teknis dilingkungan lembaganya. 

Kepentingan individu maupun kelompok yang bersifat politis seringkali baik sengaja 

maupun tidak dalam proses pengambilan keputusan.  

3. E-Government 

Menurut Cahyana Ahmadjayadi dalam keynote speech acara workshop 

standarisasi menuju Interoperabilitas e-Government tahun 2006, menerangkan bahwa : 

“e-Government merupakan kegiatan yangberkaitan dengan upaya seluruh 

lembaga pemerintah dalam bekerja bersama-sama memanfaatkan teknologi 

komunikasi dan informasi, sehingga dapat menyediakan jasa layanan elektronik 

dan informasi yang akurat kepada individu masyarakat dan dunia usaha. Inisiatif 

e-government adalah suatu proses yang berlangsung terus menerus untuk 

memperbaiki kinerja pemerintah dan penyelenggaraan layanan yang efisien bagi 
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publik. Perlu ditekankan bahwa efisiensi sangat bergantung pada kurun waktu dan 

teknologi. E-government yang efisiensi saat ini belum tentu efisien beberapa 

tahun ke depan karena pengembangan TIK dan demand dari stakehodernya”. 

Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan 

penyelenggaraan kepemerintahan melalui penggunaan media elektronik untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya pengemebangan e-

government maka perlu dilakukan penataan system dan proses kerja dilingkungan 

pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi 

informasi tersebut mencakup 2 (dua) kegiatan atau aktifitas yang berkaitan 

langsung, (Inpres No.3,2003) yaitu : 

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses 

kerja secara elektronis. 

2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat 

diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah 

negara. 
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1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diobservasi 

atau diukur.11 Indikator dari penelitian Implmentasi Program Finger Print dalam 

Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut : 

1. Implementasi Penerapan FingerPrint 

Dengan adanya FingerPrint diharapkan dalam system absensi dikalangan aparatur 

sipil negara dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan semula diadakan 

system absensi dengan metode sperti ini, misalnya efisiensi, efektif, transparansi, adil 

dan bertanggung jawab. Sehingga efektifitas FingerPrint dapat dilihat dari indikator 

sebagai berikut : 

a. Tahapan implementasi program fingerprint dalam meningkatkan disiplin aparatur 

sipil negara di Kabupaten Blitar : 

1. Produk hukum program fingerprint untuk meningkatkan disiplin aparatur 

negara di Kabupaten Blitar, yaitu : 

1) Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

2) Surat Keputusan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 

800/Kep.432/Ortala/2010 tentang ketentuan hari kerja dan jam kerja 

bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. 

2. Pelaksana atau penanggung jawab program fingerprint untuk meningkatkan 

disiplin aparatur sipil negara di Kabupaten Blitar adalah Badan Kepegawaian 

Kabupaten Blitar. 

 

                                                             
11 Wisadirman, Darsono. 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi untuk Ilmu Sosial. Malang : UMM Press. Hal 
45 
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3. Sarana dan prasarana program fingerprint dalam meningkatkan disiplin 

aparatur sipil negara di Kabupaten Blitar yaitu : 

a. Sistem dari fingerprint. 

b. Sumber daya manusia yang mengerti sistem fingerprint. 

c. Pengadaan alat fingerprint. 

4. Anggaran program fingerprint untuk meningkatkan disiplin aparatur sipil 

negara di Kabupaten Blitar. 

5. Proses pelaksanaan program fingerprint dalam meningkatkan disiplin aparatur 

sipil negara di Kabupaten Blitar. 

b. Proses sosialisasi dan komunikasi program fingerprint dalam meningkatkan 

disiplin aparatur sipil negara di Kabupaten Blitar. 

c. Respon pengguna atau pegawai program fingerprint dalam meningkatkan disiplin 

aparatur sipil negara di Kabupaten Blitar. 

d. Sanksi pelanggar dalam implementasi program fingerprint dalam meningkatkan 

disiplin aparatur sipil negara di Kabupaten Blitar. 

2. Faktor penghambat pelaksanaan 

Faktor penghambat dapat munculdari komponen-komponen yang terlibat dalam 

proses pelaksanaan, maka faktor kendala dalam efektifitas FingerPrint pada aparatur 

sipil negara dapat dilihat dari indikator sebagai berikut : 

a. Sumber daya  

1. Sumber daya manusia dalam implementasi program fingerprint dalam 

meningkatkan disiplin aparatur sipil negara di Kabupaten Blitar memiliki 

beberapa masalah yaitu : 
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a. Pengetahuan pegawai tentang fingerprint. 

b. Praktek dilapangan pegawai selaku pengguna fingerprint. 

c. Pengetahuan pegawai tentang Undang-undang fingerprint. 

2. Sarana dan prasarana implementasi program fingerprint dalam meningkatkan 

disiplin aparatur sipil negara di Kabupaten Blitar. 

3. Anggaran dalam implementasi program fingerprint dalam meningkatkan 

disiplin aparatur sipil negara di Kabupaten Blitar. 

1.7 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir diterapkan sebagai dasar dalam pengembangan berbagai konsep 

dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta hubungannya dengan masalah yang 

telah dirumuskan. Mengacu pada teori dan konsep yang ada, maka kerangka dasar 

pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Implementasi 

program 

fingerprint 

dalam 

meningkatkan 

disiplin ASN di 

Kab. Blitar 

Tahapan implementasi : 

1. Produk hukum 

a. Uu No. 5 Th 2014 tentang 

ASN 

b. peraturan pemerintah Nomor 

KP.04.03/BI.4/4972/2012 

tentang penetapan hari dan 

kerja dan pemberian izin 

tidak masuk kerja. 

c. SK Bupati Blitar No. 

800/Kep.432/Ortala/2010 

tetang ketentuan hari dan jam 

kerja 

2. Penanggung jawab Program 

fingerprint yaitu BKD Kab Blitar. 

3. Sarana dan prasarana 

programfingerprint. 

4. Anggaran program fingerprint. 

5. Proses pelaksanaan program 
fingerprint 

Proses sosialisasi dan 

komunikasi 

Respon pengguna atau 

pegawai 

Sanksi pelanggaran 

sesuai dengan PP 

Nomor 53 Tahun 2010 

Faktor kendala implementasi : 

1. SDM 

a. Pengetahuan tentang 

program fingerprint. 

b. Praktek atau pelaksanaan 

program fingerprint. 

c. Pengetahuan SDM 

tentang UU atau SK 

Bupati tentang 

fingerprint. 

2. Sarana dan prasarana 

program fingerprint. 

3. Anggaran program 

fingerprint. 

Disiplin kerja 

aparatur sipil 

negara di 

Kabupaten 

Blitar 
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1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur berupa cara yang digunakan 

untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Sehingga diharapkan selanjutnya akan 

menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode yang digunakan dengan 

teknik-teknik dalam pengumpulan data. Metode penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode deskriptif yaitu dengan cara menggali data dan fakta yang ada dilapangan, 

selain itu juga dengan mendapatkan keterangan yang faktual dari lokasi penelitian, 

serta dengan mendapatkan fakta dan opini dari narasumber dari topik dengan tema 

penelitian “Implementasi Program FingerPrint dalam Meningkatkan Disiplin 

Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Blitar”. Menurut Bogdan & taylor (1990) 

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).12 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang akan memberikan informasi situasi dan kondisi 

latar suatu penelitian, karena sebagi subjek yang dapat memberikan informasi seluas-

luasnya, maka peneliti berhati-hati dalam menentukan informan, agar didapatkan 

informasi yang valid dan lengkap. 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Blitar yaitu Bapak Achmad Lazim, SE.MM dan beberapa pegawai. 

                                                             
12 Gunawan Imam. 2013, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta : Bumi Aksara hal 82 
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3. Sumber Data 

Untuk mengetahui Implementasi Program FingerPrint dalam Meningkatan Disiplin 

Aparatur sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Blitar , maka 

dalam penelitian ini bersumber dari pihak-pihak yang terkait dan terlibat didalamnya. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan dua macam data menurut klasifikasi berdasarkan 

dari jenis dan sumber datanya, yaitu : 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh peneliti atau didapatkan langsung dari subjek penelitian. 

Dalam hal ini data diperoleh langsung dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah di 

kabupaten blitar (Bapak Achmad Lazim, SE. MM) dan beberapa pegawai. 

b. Data sekunder 

Data yang diperoleh peniliti didapatkan dari buku, berita baik cetak mapun online, 

hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, jurnal, artikel dan bahan-bahan 

lainnya. 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Observasi/ Pengamatan 

Observasi yang dilakukan adalah melihat secara langsung objek penelitian yang 

ada pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar. Kemudian dari hasil 

observasi tersebut dijadikan data dalam penelitian. Data dalam penelitian ini 

berupa kalimat-kalimat yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak 
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yang terkait mengenai Implementasi Program FingerPrint pada aparatur sipil 

negara di Badan Kepegawaian Negara Kabupaten Blitar. 

b. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dengan cara wawancara yang tidak terstruktur, dalam 

melakukan wawancara ini peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan secara rinci khususnya yang 

berkaitan dengan Impementasi Program FingerPrint dalam Menngkatkan Disiplin 

Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar. Pihak 

yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah kepala badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Blitar yaitu Bapak Achmad Lazim, SE.MM dan beberapa 

pegawai. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka dengan minta pihak yang diwawancarai menjawab sesuai 

dengan fakta, pendapat atau ide-idenya. 

c. Dokumentasi 

Dokumen didapatkan dari data-data yang sudah ada dan sudah diolah oleh orang 

lain, sehingga peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut. Adapun dalam 

penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara melakukan penulusuran  

terhadap  dokumen-dokumen atau arsip-arsip, artikel dari Badan Kepegawaian 

Daerah kabupaten blitar. Dokumen dapat berupa tulisan softfile/hardfile yang 

terkait dengan Implementasi Program FingerPrint dalama Meningkatkan Disiplin 

Aparatur Sipil Negara (misalnya surat keputusan dll) ataupun gambar berupa foto-

foto. 
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5. Lokasi Penelitian 

Tempat dimana penelitian dilakukan untuk  mendapatkan informaasi dan data-data 

yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini. Selain itu pentingnya lokasi 

penelitian ini dimaksudkan agar peneliti mampu mengungkapkan fakta yang terjadi 

dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Jalan WR. 

Supratman No. 13 c Telp (0342) 806135 Fax. 808478. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data diperlukan untuk melengkapi hasil data diperoleh melalui 

wawancara dan observasi ketika melakukan penelitian. Dengan analisis dokumen 

diharapakan data yang diperlukan menjadi benar-benar valid. Data yang diperoleh 

baik primer maupun sekunder akan anailisis untuk menjawab permasalahan dari 

objek penelitian. Analisis data kualitatif adalah proses yang dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan 

yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar foto dan sebagainya.13 Menurut miles dan huberman teknik analisis data 

dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Ket : Komponen dalam analisis data (interactive model), Miles and Huberman  

Sumber : Prof. Dr. Sugiyono, 2014 

                                                             
13 Meloeng, Lexy J. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. hal 190 
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Pertama, pengumpulan data yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan data 

yang ada dilapangan sesuai dengan kebutuhan judul penelitian yaitu Implementasi 

Program FingerPrint dalam Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara di 

Kabupaten Blitar. 

Kedua, reduksi data adalah merangkum, meringkas atau mengambil kesimpulan dari 

data-data yang sudah kita dapatkan, dengan mencari fokus atau pokok permasalahan 

terhadapImplementasi Program FingerPrint Dalam Meningkatkan Disiplin Aparatur 

Supil Negara. Dari hasil tersebut nantinya akan didapat hasil penelitian yang valid. 

Ketiga, display data merupakan langkah kedua setelah reduksi data dilakukan oleh 

peneliti. Penyajian data diikuti oleh proses pengumpulan data-data yang saling 

berhubungan satu sama lain melalui wawancara, pendokumentasian dan pengamatan 

yang lebih mendalam. Hal ini dimaksud untuk memperkuat hasil reduksi data untuk 

diolah lebih lanjut, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan 

terhadapImplementasi Program FingerPrint dalam Meningkatkan Disiplin Aparatur 

Sipil Negara. Dan keempat, kesimpulan yaitu tahap akhir dimana peneliti menarik 

kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti mempelajari dan memahami kembali data-

data hasil penelitian, meminta pertimbangan kepada berbagai pihak mengenai data-

data yang diperoleh lapangan. Isi kesimpulan itu akan menyatakan kredibilitas dari 

asumsi awal yang ditentukan oleh peneliti terhadap Implementasi Program 

FingerPrint dalam Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara kabupaten blitar. 


