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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

mencapai Good Governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan 

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut 

aspek- aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia 

Aparatur Sipil Negara. Reformasi birokrasi tidak hanya efektif dan efisien 

terhadap sistem penyelenggaraaan pemerintah. Tetapi Reformasi birokrasi 

menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi 

pemerintah yang profesional dengan karateristik, berintegritas berkinerja 

tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh 

nilai- nilai dasar dan kode etik Aparatur Negara. Namun, Birokrasi Indonesia 

di era reformasi saat ini belum menunjukan arah perkembangan yang baik, 

karena masih banyak nya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. 

Peraturan perundang - undangan yang tumpang tindih, kewenangan yang 

tumpang tindih, organisasi yang belum profesional, kualitas dan kuantitas 

sumber daya manusia aparatur belum idela, akuntabilitas kinerja yang belum 

baik serta kualitas pelayanan publik yang masih rendah. Oleh sebab itu 

perlunya revolusi mental atau pembaharuan mental aparatur, pengawasan 
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akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, sumber daya manusia Aparatur Sipil 

Negara dan peraturan perundang - undangan dan pelayanan publik. 

Revolusi mental aparatur menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan 

reformasi birokrasi selain penerapan teknologi dan informasi serta penguatan 

sistem manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara. Aparatur 

Sipil Negara sebagai abdi negara mempunyai tugas dan tanggung jawab yang 

sangat penting bagi organisasi, khususnya organisasi pemerintah dalam 

mewujudkan tujuan nasional. 

Peran Aparatur Sipil Negara sangat menentukan berhasil tidaknya suatu 

organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dimana dalam mencapai 

tujuan-tujuan tersebut diperlukan pegawai yang memiliki sumber daya yang 

tinggi keahlian, kemampuan, serta tanggung jawab terhadap hak dan 

kewajiban berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta bermental baik dan 

berakhlak mulia untuk melaksanakan dan menyelenggarakan peraturan-

peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan negara. 

Sehubungan dengan hal-hal di atas, dalam organisasi yang baik tidak 

hanya diperlukan sumber daya manusia yang handal saja, akan tetapi disiplin 

kerja sangat diperlukan guna untuk mencapai tujuan yag di inginkan. 

Kedisiplinan merupakan fungsi yang terpenting dalam suatu organisasi 

karena semakin baik disiplin pegawai, maka semakin tinggi prestasi kerja 

yang dapat dicapai. Tanpa kedisiplinan yang baik, sulit bagi organisasi 

mencapai hasil yang optimal. 



 3 

Disiplin berasal dari bahasa latin discipline yang berarti latihan atau 

pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Secara 

umum disiplin dapat diartikan sebagai kepatuhan dan ketaatan terhadap 

segala peraturan atau ketentuan yang berlaku atau dapat juga diartikan 

sebagai kesungguhan dalam bertindak atau berperilaku. Disiplin tidak hanya 

diartikan tunduk kepada peraturan-peraturan dan ketentuan yang sudah lazim 

dilaksanakan. Akan tetapi disiplin dapat mendorong manusia melaksanakan 

kegiatan-kegiatan secara sadar diyakini manfaatnya. 

Untuk menciptakan pegawai yang profesional sebagai penyelengaraan 

pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip yang baik maka kemudian 

dikeluarkan Peraturan Pemerintah  No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa disiplin pegawai 

adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari 

larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan atau 

peraturan kedinasan yang apa bila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi 

hukuman disiplin. 

Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 juga menjelaskan tingkatan 

hukuman - hukuman bagi pegawai yang tidak disiplin terdapat dalam pasal 7 

berupa hukum disiplin ringan yaitu hukum yang diberikan kepada pegawai 

seperti teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara 

tertulis. Hukum disiplin sedang hukum yang diberikan kepada pegawai dalam 

bentuk penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan 

kenaikan pangkat selama satu tahun, penurunan pangkat setingkat lebih 



 4 

rendah selama satu tahun, dan hukuman disiplin berat berupa penurunan 

pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka 

penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, 

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari pegawai. 

Kemudian untuk memperjelas atau mendukung Peraturan Pemerintah 

No 53 Tahun 2010 tentang disiplin Aparatur Sipil Negara, maka Presiden 

Republik Indonesia mengeluarkan keputusan (Keppres) No 68 Tahun 1995 

Tentang Hari kerja dilingkungan Lembaga Pemerintah. Hari kerja bagi 

seluruh lembaga pemerintah tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

ditetapkan lima hari mulai hari Senin sampai dengan hari Jum’at. Jumlah jam 

kerja efektif dalam lima hari kerja tersebut adalah 37,5 jam dan ditetapkan. 

Hari Senin sampai Kamis Jam 07.30 sampai jam 16.00, waktu istirahat jam 

12.00 sampai jam 13.00, Hari Jum’at jam 07.30 sampai jam 16.30, waktu 

istirahat jam 11.30 sampai jam 13.30 siang. 

Agar Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 dilaksanakan maka  

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu membuat kebijakan yaitu 

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2011 tentang wajib shalat 

zuhur dan asar berjamaah di mesjid Agung Pasir Pengaraian, bagi pegawai 

muslim di hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 

dalam rangka meningkatkan ketakwaan pegawai kepada tuhan yang Maha 

Esa agar mempengaruhi peningkatan disiplin pegawai, dan mendorong 

Kabupaten Rokan Hulu yang dijuluki sebagai Kabupaten Negeri Seribu 

Suluk. Kebijakan ini merupakan pelatihan yang dilakukan pemerintah daerah 
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dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu. 

Dalam melaksanakan Peraturan tersebut, ada beberapa ketentuan, bagi 

Pegawai Muslim diwajibkan untuk shalat zuhur dan shalat ashar berjamaah di 

Masjid Agung Islamic Center Pasir Pengaraian pada hari kerja dengan 

ketentuan bagi lelaki memakai pakaian Jubah dan bagi wanita memakai 

mukena.  

Kemudian bagi pegawai wanita muslim yang sedang berhalangan 

(menstruasi) tidak diwajibkan untuk shalat zuhur dan shalat ashar berjamaah 

di Masjid Agung Islamic Center Pasir Pengaraian, dan bagi pegawai muslim 

yang tidak bisa mengikuti shalat zuhur dan shalat ashar berjamaah karena 

dinas luar wajib melampirkan surat perintah tugas dari atasan yang 

berwenang. Dan izin juga wajib melampirkan surat izin dari atasan, serta 

Sakit juga wajib melampirkan surat keterangan dokter.  

Berdasarkan pembahasan di atas, kita dapat melihat persentase 

kehadiran shalat berjamaah zuhur dan ashar Aparatur Sipil Negara dan 

Tenaga Honorer Sekeretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dari tabel 

berikut. 
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Tabel 1.1 

Persentase Kehadiran Sholat Berjamaah Zuhur Dan Ashar Aparatur Sipil 

Negara Dan Tenaga Honorer Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

 

Bulan 

2014 2015 2016  

Hadir Tidak 

Hadir 

Hadir  Tidak 

Hadir 

Hadir Tidak 

Hadir 

Januari 88,72% 11,28% 88,5% 11,51% 81.49% 18.51 % 

Februari 87,16% 12,84% 86,67% 13,33% 84,05% 15,5% 

Maret 95,5% 4,5 % 88,5% 11,51% 84.68% 15,32% 

April 93,33% 6.67% 94,74% 5,26% 80,56% 19,44% 

Mei 91.14% 8.86% 85,23% 14,77% - - 

Juni 97,14% 2,86% 87,94% 12,06% - - 

Juli 88,21% 11,79% 88,5% 11,51% - - 

Agustus 93.13% 6,87% 87,5% 12,5% - - 

September 86,89% 13,11% 88,83% 11,17% - - 

Oktober 89,57% 10,43% 88,93% 11,07% - - 

November 90,22% 9,78 % 89,36% 10,64% - - 

Desember 92,23% 7,77% 93,20% 6.8% - - 

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2014-2016 

Dari tabel diatas kita dapat melihat tingkat persentase kehadiran 

Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer Sekretariat Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu dari tahun 2014 sampai 2016 termasuk dalam kategori tinggi.  

Namun, setelah melihat tingkat kehadiran shalat berjamaah Aparatur 

Sipil Negara dan Tenaga Honorer dari tahun 2014 sampai 2016 akankah ber 

pengaruh terhadap kedisiplinan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer  

untuk lebih jelas nya kita dapat melihat persentase kehadiran Aparatur Sipil 

Negara dan Tenaga Honorer muslim di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu. Berdasarkan tabel berikut ini. 
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Tabel 1.2 

Persentase Kehadiran Aparatur Sipil Negara Dan Tenaga Honorer 

diSekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

 Bulan 
2016 2017 

Hadir Tidak Hadir Hadir  Tidak Hadir 

Januari 90,94% 9,06% 96,53% 4,47% 

Februari 91,81% 8,19% 85,1% 14,90% 

Maret 94,66% 5,35 % 96,31% 3,69% 

April 93,4% 6,60% 6,74% 93,26% 

Mei 86,69% 13,31% 69,77% 30,23% 

Juni 79,62% 20,38% 71,09% 28,91% 

Juli 88,38% 11,62% 87,86% 12,14% 

Agustus 96,05% 3,95% 79,25% 20,75% 

September 94,79% 5,21% 73,25% 26,75% 

Oktober 96,01% 3,99% - - 

November 92,75% 7,25% - - 

Desember 95,05% 4,95% - - 

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2016-2017 

Dari tabel diatas tingkat persentase kehadiran Aparatur Sipil Negara 

dan Tenaga Honorer di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 

2016 sampai 2017 dalam kategori tinggi. 

Berdasarkan data sekunder diatas, bahwa tingkat persentase kehadiran 

sholat zuhur dan ashar berjamaah termasuk dalam kategori tinggi begitu pula 

persentase kehadiran (masuk kantor) pegawai muslim berada pada kategori 

tinggi. Kemudian dari observasi peneliti ketika mengajukan prariset pegawai 

juga memberikan pelayanan yang baik atau bertanggungjawab terhadap 

tugasnya,sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah 

terdapat “Hubungan Perilaku Shalat Zuhur Dan Ashar Berjamaah 

dengan Disiplin Kerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu” (Peraturan Bupati No 18 Tahun 2011 Tentang Kewajiban 

Bagi Pegawai Muslim Untuk Shalat Zuhur Dan Ashar Di Mesjid Agung 

Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu ). 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang dapat 

dirumuskan “Bagaimana Hubungan Perilaku Shalat Zuhur dan Ashar 

Berjamaah dengan Disiplin Kerja Pegawai di Sekretariat Daerah  

Kabupaten Rokan Hulu”.? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Hubungan Perilaku Sholat Zuhur dan Ashar 

Berjama’ah Dengan Disiplin Kerja Pegawai di Sekretariat Daerah  

Kabupaten Rokan Hulu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan 

wawasan akademik dalam bidang Ilmu Administrasi Negara bagi 

penulis khususnya dan bagi pembaca umunya, serta untuk 

menerapkan teori- teori yang di dapatkan oleh penulis baik selama 

perkuliahan maupun diluar perkuliahan dengan menghubungkan 

kenyataan praktek di lapangan. 

2. Secara  Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat 

memberikan masukan dan sumbangan pemikiran Sekretariat Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu yang menjalankan peraturan tersebut.     
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3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar 

penelitian lebih lanjut bagi penilitian lain untuk melakukan kajian atau 

penelitian dalam aspek lainnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam Penulisan penelitian ini penulis merangkainya kedalam enam 

bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Terdapat dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang konsep teori yang dapat digunakan 

sebagai pedoman pembahasan Konsep, defenisi konsep, 

Konsep Operasional, Indikator dan Variabel. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan 

sampel dan metode analisis. 

BAB IV:  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan keadaan Geologis dan Demografi, Visi 

dan Misi Kabupaten Rokan Hulu 
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BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang 

diteliti. 

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang jawaban ataupun solusi atas 

permasalahan penelitian melalui kesimpulan dan saran 

 


