BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Disiplin Kerja
Berdasarkan PP No 53 Tahun 2010, Pasal 1 ayat 1, menyatakan disiplin
pegawai negeri sipil ialah suatu kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila dilanggar akan dijatuhi
sanksi hukuman.
Adapun dalam Undang-undang nomor 43 Tahun 1949 tentang perubahan
atas Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian
bahwa “peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang membuat keharusan,
larangan dan sanksi, apabila keharusan tidak dituruti atau larangan dilanggar.
Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas maka dengan tidak
mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana diadakan
disiplin pegawai negeri sipil”.
Disiplin juga dikatakan sebagai sasaran untuk melatih dan mendidik orangorang terhadap peraturan-peraturan agar ada kepatuhan dan supaya dapatberjalan
dengan tertib dan teratur dalam organisasi.Disiplin yang baik mencerminkan
besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan
kepadanya.
Menurut pendapat Sondang P. Siagian (2006 : 304) Pendisiplinan pegawai
adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk
pengetahuan, sikap dan perilaku pegawai sehingga para pegawai tersebut secara
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suka rela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para pegawai yang lain serta
meningkatkan prestasi kerjanya.
Menurut fathoni (2006:172) kedisiplinan merupakan fungsi operatif
manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin
pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang dicapai. Selanjutnya menurut
pendapat Melayu S. P. Hasibuan (2006 : 193) “kedisiplinan adalah kesadaran dan
kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma
sosial yang berlaku”.
Berdasarkan berbagai pengertian tentang disiplin di atas maka dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa disiplin kerja pegawai merupakan sikap mental serta
tingkah

laku

yang

mencerminkan

ketaatan,

ketertiban,

kesadaran

dan

kesukarelaan terhadap peraturan yang berlaku dari orang-orang yang tergabung
dalam suatu organisasi, sehingga ia dalam melaksanakan pekerjaannya tertib dan
bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan
demikian disiplin kerja menuntut adanya kesediaan dan kesadaran yang tinggi
untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan yang ada secara sukarela.Untuk itulah
diperlukan pembentukan disiplin yang ditanamkan kepada masing-masing
pegawai pada suatu organisasi dimana dia bertugas.
2.1.1. Jenis-jenis Disiplin Kerja
Berdasarkan definisi-definisi tentang disiplin kerja yang telah diuraikan
diatas, maka Mangkunegara (2001), menyampaikan jenis-jenis disiplin kerja yang
dibagi suatu tindakan sumber daya manusia untuk menegakan disiplin dalam
organisasi yaitu :
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a. Disiplin Preventif
Pendekatan yang bersifat preventif adalah tindakan yang mendorong para
pegawai untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi
standar

dan

aturan,

sehingga

penyelewengan-penyelewengan

dapat

dicegah.Artinya melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap, tindakan dan
perilaku yang diinginkan dari setiap anggota organisasi diusahakan pencegahan
jangan sampai para pegawai berperilaku negatif.
Keberhasilan penerapan pendisiplinan preventif terletak pada disiplin
pribadi para pegawai organisasi. Akan tetapi agar disiplin pribadi tersebut
semakin kokoh, paling sedikit ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :
1. Para anggota organisasi perlu didorong agar mempunyai rasa memiliki
organisasi, karena secara logika seseorang tidak akan merusak sesuatu
yang merupakan miliknya.
2. Para pegawai perlu diberikan penjelasan tentang berbagai ketentuan yang
wajib ditaati dan standar yang harus dipenuhi. Penjelasan dimaksud
seyogianya disertai informasi lengkap mengenai latar belakang berbagai
ketentuan yang bersifat normatif tersebut.
3. Para pegawai didorong menentukan sendiri cara-cara pendisplinan diri
dalam kerangka ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh anggota
organisasi.
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b. Disiplin Korektif
Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakan pegawai dalam
menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan
sesuai dengan pedoman yang berlaku pada organisasi.Pada disiplin korektif,
pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Tindakan korektif biasanya berupa jenis hukuman tertentu.Sebagai contoh
adalah peringatan atau skorsing, jadi dalam disiplin koreaktif kegiatan
pendisiplinan diambil setelah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan.
Pengenaan sanksi koreaktif harus memperhatikan tiga hal, yaitu :
1. Pegawai yang mendapatkan sanksi harus diberitahu pelanggaran atau
kesalahan apa yang telah diperbuatnya.
2. Kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
3. Dalam pengenaan sanksi terberat, yaitu pemberhentian, perlu dilakukan
“wawancara keluar” (exit interview), pada waktu mana, antara lain,
mengapa manajemen terpaksa mengambil hal sekeras itu.
Bagi pegawai, untuk menegakkan sikap disiplin kerja telahdiatur oleh
masing-masing organisasi atau instansi yang terkaityang tentunya mengatur
kewajiban, larangan dan sanksi apabilakewajiban tidak ditaati atau larangan
dilanggar oleh pegawai.
2.2. Indikator Disiplin Kerja
Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkatdisiplin kerja
seorang pegawai. Berikut menurut (Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia,
2000):
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1. Teladan Pimpinan
Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisplinan
pegawai, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para
bawahannya. Pimpinan harus member contoh yang baik, kedisplinan baik,
jujur, adil serta sesuai kata perbuatan. Jika teladan pimpinan kurang baik
(kurang disiplin) para bawahan pun akan kurang disiplin.
2. Sanksi Hukuman
Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan
pegawai. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, pegawai akan semakin
takut melanggar peraturan, sikap, dan perilaku indispliner pegawai akan
berkurang.
3. Ketegasan
Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi
kedisiplinan pegawai. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk
menghukum setiap pegawai indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang
telah ditetapkan. Pimpinan yang berani menindak tegas menerapkan hukuman
bagi karyawan yang indispliner akan disegani dan diakui kepemimpinannya
oleh bawahannya. Dengan demikian, pimpinan akan memelihara kedisplinan
pegawai.
4. Hubungan Kemanusiaan
Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama pegawai ikut
menciptakan kedisplinan yang baik pada suatu instansi.Hubungan baik bersifat
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vertical maupun horizontal yang terdiri dari Direct Single Relationship,Direct
Group

Relationship,dan

Cross

Relationship

hendaknya

berjalan

harmonis.Atasan harus berusaha menciptakan suasasana kemanusian yang
serasi serta memikat, baik secara vertical maupun horizontal diantaranya
semua pegawai. Hal ini akan memotivasi kedisiplinan yang baik pada instansi.
Jadi kedisplinan pegawai akan tercipta apabila hubungan kemanusiaan dalam
organisasi tersebut baik.
Sedangkan menurut (Henry Simamora, 2004:746), pada dasarnya
indikator yang tingkat kedisiplinan pegawai suatu organisasi, di antaranya
adalah :
1. Kepatuhan pada peraturan adalah peraturan tata tertib yang tertulis dan
tidak tertulis dibuat agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai dengan
baik, untuk itu dibutuhkan sikap setia dari pegawai terhadap komitmen
yang telah ditetapkan tersebut.
2. Efektif dalam bekerja adalah untuk mendorong para pegawai untuk
metaati kerja agar dapat tercapai tujuan yang maksimal.
3. Tindakan korektif adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah
terjadinya pelanggaran peraturan. Tindakan ini dimaksudkan untuk
mencegah timbulnya pelanggaran lebih lanjut sehingga tindakan di masa
yang akan datang sesuai dengan standar. Atau dapat juga dikatakan,
suatu upaya menggerakkan pegawai menyatukan suatu peraturan dan
mengarahkan agar tetap mematuhi peraturan sesuai pedoman organisasi
yang berlaku.
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4. Kehadiran tepat waktu adalah Ketepatan pegawai datang dan pulang
sesuai dengan aturan dapat dijadikan ukuran disiplin kerja. Dengan selalu
datang dan pulang tepat dengan waktunya, atau sudah sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan maka dapat mengindikasikan baik tidaknya
tingkat kedisiplinan dalam organisasi.
Dari pernyataan menurut Hasibuan dan Simamora dapat disimpulkan
indikator-indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan suatu organisasi
antara lain: Kepatuhan dan peraturan, Efektif dalam bekerja, Tindakan korektif
dan Kehadiran tepat waktu.
2.3. Konsep Pegawai KPU
Dalam Pasal 1 huruf (a) UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian tentang perubahan atas Undang-undang No 8 Tahun 1974 yang
dimaksudkan dengan Pegawai Negeri Sipil adalah mereka atau seseorang yang
telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas
dan jabatan

negeri atau diserahi tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan

berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan
yang berlaku.
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, KPU mempunyai tugas dan wewenang dalam setiap tahapan pemilu,
yaitu:
1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal
pemilu.
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2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan.
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan

mengendalikan tahapan

pemilu oleh KPU.
Dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan
Umum dan pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Umum KPU, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum,
KPU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan partai politik yang berhak sebagai
peserta pemilihan umum;
3. Membentuk Panitia pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan
mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat
sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk setiap
daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan
umum; untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II;
6. Mengumpulkan dan mensistemisasikan bahan-bahan serta data hasil
pemilih;
7. Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.
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2.4. Kinerja Pegawai
Kinerja pegawai merupakan salah satu faktor yang memegang peran penting
dalam mencapai tujuan instansi pemerintahan maupun tujuan individu pegawai itu
sendiri, tidak terkecuali bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau.
Sebagai lembaga pemerintah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau
dituntut untuk memberikan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pemilihan
umum karena tugas dan fungsi Komisi PemilihanUmum (KPU) Provinsi Riau
menyelenggarakan dan bertanggung jawabatas pemilihan umum atau pemilu
kepala daerah.
Kinerja Pegawai adalah prestasi kerja atau hasilkerja (output) baik kualitas
maupun kuantitas yang dicapai SDM persatuan periode waktu dalam
melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya. (Mangkunegara A. , 2005)
Kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu
kegiatan

dan

menyempurnakannya

sesuai

dengan

tanggung

jawabnya

dengan hasil seperti yang diharapkan. Jika dikaitkan dengan performance sebagai
kata benda (noun) di mana salah satu entrinya adalah hasil dari sesuatu pekerjaan
(thing done), pengertian performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat
dicapai oleh seseorang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan
tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara
legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral atau etika.
(Veitzal, 2005).
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2.4.1. Penilaian Kinerja
Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan
kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi
dihubungkan dengan visi yang diemban suatu instansi pemerintah serta
mengetahui dampak positif dan negatif.
Penilaian

Kinerja

pada

dasarnya

merupakan

faktor

kunci

guna

mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya
kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada
dalam organisasi.Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika
pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat
diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja pegawai.Sistem penilaian
kinerja yang efektif memungkinkan orang-orang mengetahui apa yang diharapkan
dari mereka, seberapa baik mereka memenuhi ekspetasi tersebut, dan apa yang
dapat mereka lakukan untuk membenahi kelemahan mereka. Beberapa hal yang
terkait dengan perancangan sistem penilaian kinerja adalah :
1. Kriteria penilaian kinerja hendaklah menetapkan standar yang wajar yang
dipahami dan dikendalikan oleh para pegawai;
2. Penyelia hendaknya didorong oleh pimpinan atasan untuk menyediakan
umpan balik yang berkesinambungan kepada para bawahan. Banyak
kesulitan yang dapat dijauhkan dengan intervensi dini dari para penyelia;
3. Evaluasi kinerja untuk penyelia hendaknya menaruh penekanan yang kuat
atas efektivitasnya dalam penyedia umpan balik dan pengembangan
bawahannya;
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4. Penilaian kinerja hendaknya didokumentasikan secara benar dalam rangka
membentengi perusahaan dari tuntutan para pegawai keliru.
2.4.2. Tujuan Penilaian Kinerja
Menurut Dharma (2001:150) tujuan diadakannya penilaian kinerja bagi para
pegawai dapat kita ketahui dibagi menjadi dua yaitu :
1. Tujuan Evaluasi, dimana seorang atasan menilai kinerja dari masa lalu
seorang pegawai atau bawahannya dengan menggunakan rating deskriptif
untuk menilai kinerja dan dengan data tersebut berguna dalam keputusankeputusan promosi, demosi, terminasi dan kompensasi.
2. Tujuan

pengembangan,

dimana

seorang

manager

mencoba

untuk

meningkatkan kinerja seorang pegawai dimasa yang akan datang.
Sedangkan tujuan pokok dari sistem penilaian kinerja pegawai dalah suatu
yang menhasilkan informasi yang akurat dan valid yang berkenaan dengan
perilaku dan kinerja anggota instansi pemerintahan.
2.4.3. Manfaat Penilaian Kinerja
Pada umumnya orang-orang yang berkecimpung dalam dunia kerja
menilai bahwa penilaian ini merupakan bagian penting dari seluruh proses
kekaryaan dimana pegawai tersebut bekerja. Bagi pegawai, penilaian tersebut
berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kelebihan,
kekurangan dan dan potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menetukan
tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karir bagi instansi pemerintah, hasil
penilaian tersebut sangat penting artinya dan perannya dalam pengambilan
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keputusan. Adapun secara terperinci menurut Handoko (2001:69) manfaat
penilaian kinerja bagi instansi pemerintah sebagai berikut :
1. Perbaikan kinerja, umpan balik pelaksanaan kerja pegawai
2. Penyesuain-penyesuaian gaji
3. Keputusan-keputusan penempatan, promosi dan mutasi
4. Perencanaan kebutuhan latihan dan pengembangan
5. Melihat ketidak akuratan informasional
6. Mendeteksi kesalahan-kesalahan desain pekerjaan
7. Menjamin

kesempatan

yang

adil,

menjamin

menempatan internal diambil tanpa deskriminasi
2.4.4

Faktor-faktor yang menandai kinerja

1. Kebutuhan yang dibuat pekerja
2. Tujuan yang khusus
3. Kemampuan
4. Kompleksitas
5. Komitmen
6. Umpan balik
7. Situasi
8. Pembatasan
9. Sikap pada setiap kegiatan usaha
10. Ketekunan
11. Ketaatan
12. Kesediaan untuk berkorban

keputusan-keputusan
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13. Memiliki standar yang jelas
2.5. Standar Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil
Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan ditentukan dari
mutu profesionalitas ditentukan oleh disiplin para pegawainya.Bagi aparatur
pemerintah disiplin tersebut mencangkup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan,
kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban dalam arti
mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan negara dan
masyarakat.
Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua
peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Sedangkan kesadaran adalah
sikap seseorang yang secara suka rela mentaati semua peraturan dan sadar akan
tugas dan tanggungjawabnya. (Hasibuan, 2010)
Kedisplinan pegawai merupakan suatu bentuk pelatihan yang berusaha
memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perlaku karyawan sehingga
pada karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan
para karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya.(Sugiyono, 2006)
Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor53 Tahun 2010
Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka pengertian Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan Pasal 1 huruf a disebutkan :
“Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil
untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak
ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.” Sedangkan pelanggaran disiplin
adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban
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dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di
dalam maupun di luar jam kerja.
Tolok ukur kedisiplinan kerja pegawai adalah sebagai berikut:
1. Kepatuhan terhadap jam-jam kerja.
2. Kepatuhan terhadap instruksi dari atasan, serta pada peraturan dan tata
tertib yang berlaku.
3. Berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda pengenal
instansi.
4. Menggunakan dan memelihara bahan-bahan dan alat-alat perlengkapan
kantor dengan hati-hati.
5. Bekerja dengan mengikuti cara-cara bekerja yang telah ditentukan.
Adapun menurut Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
dimuat di dalam Bab II Pasal (2) UU No.43 Tahun 1999, ada beberapa keharusan
yang harus dilaksanakan yaitu:
1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan
yang berlaku, serta melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang
diberikan oleh atasan yang berhak.
2. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan
yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Menggunakan dan memelihara barang-barang dinas dengan sebaikbaiknya.
4. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama
pegawai negeri sipil, dan atasan.
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Kedisiplinan berhubungan dengan kemampuan pegawai menyelesaikan
pekerjaan secara teratur. Keteraturan tersebut dapat dilihat perilaku setiap harinya.
Bekerja dengan sungguh-sungguh karena sadar dengan tugasnya merupakan
amanah yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Hal ini berarti
kedisiplinan

berkenaan

dengan

ketaatan

seseorang

yang

secara

sadar

melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan dan adanya motivasi pada
pegawai itu sendiri.
Berdasarkan uraian diatas, untuk memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat faktor penting yang harus diperhatikan adalah kedisiplinan aparat
pemerintah sebagai ujung tombak negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, kedisiplinan pegawai merupakan hal penting dalam menunjang
keberhasilan pembangunan.
2.6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kedisiplinan
Disiplin merupakan fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia
yang terpenting karena semakin baik disiplin kerja karyawan maka semakin tinggi
prestasi kerja yang dapat di capainya, tanpa disiplin yang baik, maka sulit bagi
organisasi untuk mencapai hasil yang optimal dan pencapaian tujuan organisasi
atau perusahaan.(Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 2000)
Faktor-faktor yang dalam penunjang pembinaan disiplin kerja antara lain
(Martoyo, 2000):
a. Kepemimpinan adalah orang yang memimpin ataupun seorang yang
menggunakan

wewenang

serta

mengarahkan

bawahannya

guna
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mengerjakan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan tertentu dalam
organisasi.
b. Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan
kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan
terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan.
c. Penegakan disiplin lewat hukum adalah landasan hukum untuk menjamin
PNS dan dapat di jadikan dasaruntuk mengatur penyusunan aparatur Negara
yang baik dan benar.
Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan
pegawai atau karyawan dalam suatu organisasi(Hasibuan, Manajemen Sumber
Daya Manusia, 2000), diantaranya adalah :
a. Tujuan dan kemampuan adalah ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan
pegawaiTujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal
serta cukup menantang bagi kemampuan pegawai. Hal ini berarti bahwa
tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada pegawai harus sesuai dengan
kemampuan karyawaan bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh
dan disiplin dalam mengerjakannya.
b. Teladan pimpinan adalah Kepemimpinan sangat berperan dalam
menentukan kedisiplinan pegawai. Karena pimpinan dijadikan teladan dan
panutan oleh para bawahannya. Pimpinan jangan mengharapkan
kedisiplinan bawahannya baik, jika dia sendiri kurang disiplin.
c. Balas jasaadalah Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi
kedisiplinan pegawai karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan
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kecintaan pegawai terhadap perusahaan/pekerjaannya. Jika kecintaan
pegawaisemakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan
semakin baik pula.
d. Keadilan adalah keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan
pegawai, karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting
dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Dengan keadilan
yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula. Jadi, keadilan
harus diterapkan dengan baik pada setiap perusahaan supaya kedisiplinan
pegawai perusahaan baik pula.
e. WASKAT (Pengawasan melekat) adalah Waskat adalah tindakan nyata
dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawaiperusahaan.
Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja pegawai.Pegawai
merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan
pengawasan dari atasannya.
f. Sanksi Hukuman adalah Sanksi berperan penting dalam memelihara
kedisiplinan pegawai. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat,
pegawai akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan,
sikap, perilaku indisipliner pegawai akan berkurang.
g. Ketegasan adalah ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan
mempengaruhi kedisiplinan pegawai perusahaan. Pimpinan harus berani
dan tegas, bertindak untuk menghukum setiap pegawai yang indisipliner
sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Ketegasan pimpinan

31

menegur

dan

menghukum

setiap

pegawaiyang

indisipliner

akan

mewujudkan kedisiplinan yang baik pada perusahaan tersebut.
h. Hubungan kemanusiaan adalah Hubungan kemanusiaan yang harmonis
diantara semua pegawai akan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik
pada suatu organisasi. Jika tercipta human relationship yang baik dan
harmonis, diharapkan akan terus terwujud lingkungan dan suasana kerja
yang nyaman. Sehingga kondisi seperti ini diharapkan dapat memotivasi
kedisiplinan yang baik pada organisasi tersebut
Sedangkan menurut Bejo Siswanto (2005:291) berpendapat bahwa faktorfaktordari disiplin kerja ada 5 yaitu:
1. Frekuensi kehadiran, salah satu tolok ukur untuk mengetahui kedisiplinan
pegawai. Semakin tinggi frekuensi kehadirannya maka pegawai tersebut
telahmemiliki disiplin kerja yang tinggi
2. Tingkat kewaspadaan, pegawai yang dalam melaksanakan pekerjaannya
selalu penuh perhitungan dan ketelitian memiliki tingkat kewaspadaan yang
tinggi terhadap dirinya maupun pekerjaan.
3. Ketaatan pada standar kerja, dalam melaksanakan pekerjaannya pegawai
diharuskan menaati semua standar kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan
aturan dan pedoman kerja agar kecelakaan kerja tidak terjadi atau dapat
dihindari.
4. Ketaatan pada aturan kerja, dimaksudkan demi kenyamanan dan kelancaran
dalam bekerja.
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5. Etika kerja, diperlukan oleh setiap pegawai dalam melaksanakan
pekerjaannya agar tercipta suasana yang harmonis, saling menghargai antar
pegawai.
Dari pendapat para ahli diatas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
disiplin dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan yaitu :
Frekuensi kehadiran dan Ketaatan pada aturan kerja sebagai tolok ukur untuk
mengetahui kedisiplinan pegawai.
2.7. Pendekatan Disiplin Kerja
Ada tiga pendekatan disiplin menurut Mangkunegara (2009 : 130) , yaitu :
2.7.1. Pendekatan Disiplin Modern
Pendekatan disiplin modern yaitu mempertemukan sejumlah keperluan atau
kebutuhan baru di luar hukuman. Pendekatan iniberasumsi:
1. Disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan bentuk hukuman
secara fisik.
2. Melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses hukum yang
berlaku.
3. Keputusan-keputusan yang semaunya terhadap kesalahan atau prasangka
harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan dengan
mendapatkan fakta-faktanya.
4. Melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah pihak terhadap
kasus disiplin.
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2.7.2. Pendekatan Disiplin dengan Tradisi
Pendekatan disiplin dengan tradisi, yaitu pendekatan disiplin dengan cara
memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi:
1. Disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan dan tidak pernah ada
peninjauan kembali bila telah diputuskan.
2. Disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran, pelaksanaannya harus
disesuaikan dengan tingkat pelanggaranya.
3. Pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar
maupun kepada pegawai lainnya.
4. Peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman yang lebih keras.
5. Pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggar kedua kalinya
harus diberi hukuman yang lebih berat.
2.7.3. Pendekatan Disiplin Bertujuan
Pendekatan disiplin bertujuan berasumsi bahwa:
1. Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oelh semua pegawai.
2. Disiplin bukanlah suatu hukuman, tetapi merupakan pembentukan
perilaku.
3. Disiplin ditujukan untuk perubahan perilaku yang lebih baik
4. Disiplin pegawai bertujuan agar pegawai bertanggung jawab terhadap
perbuatannya.
2.8. Pelaksanaan sanksi pelanggaran disiplin kerja
Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar disiplin dengan memberikan
peringat, harus segera, konsisten, dan impersonal.
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1. Pemberian peringatan
Pegawai yang melanggar disiplin kerja perlu diberikan surat peringatan
pertama, kedua, dan ketiga. Tujuan pemberian peringatan adalah agar pegawai
yang bersangkutan menyadari pelanggaran yang telah dilakukannya. Di
samping itu pula surat peringatan tersebut

dapat dijadikan bahan

pertimbangan dalam memberikan penilaian kondite pegawai.
2. Pemberian sanksi harus segera
Pegawai yang melanggar disiplin harus segera diberi sanksi yang sesuai
dengan peraturan organisasi yang berlaku.Tujuannya, agar pegawai yang
bersangkutan memahami sanksi pelanggaran yang berlaku di instansi.
Kelalaian pemberian sanksi akan memperlemah disiplin yang ada. Disamping
itu, memberi peluang pelanggar untuk mengabaikan disiplin instansi.
3. Pemberian sanksi harus konsisten
Pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin harus konsisten.Hal
ini bertujuan agar pegawai sadar dan menghargai peraturan-peraturan yang
berlaku

pada

instansi.Ketidak

konsistenan

pemberian

sanksi

dapat

mengakibatkan pegawai merasakan adanya diskriminasi pegawai, ringan
sanksi, dan pengabaian sanksi.
4. Pemberian sanksi harus impersonal
Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak membeda-bedakan
pegawai, tua muda, pria-wanita tetap diberlakukan sama sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Tujuan agar pegawai menyadari bahwa disiplin kerja
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berlaku untuk semua pegawai dengan sanksi pelanggaran yang sesuai dengan
peraturan yangberlaku instansi.
2.9. Hambatan Disiplin Kerja
Peraturan disiplin dibuat untuk mengatur tata hubungan yang berlaku tidak
saja dalam instansi-instansi besar atau kecil, tetapi juga pada seluruh organisasi
atau badan-badan yang memperkerjakan banyak sumber daya manusia untuk
melaksanakan pekerjaan. Pembuatan suatu peraturan disiplin dimaksudkan agar
para pegawai dapat melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang
diharapkan. Tetapi penerapan peraturan disiplin itu banyak menemui hambatan
dalam pelaksanaanya.
Menurut Saydam (2000:286) bahwa hambatan pendisiplinan pegawai akan
terlihat dalam suasana kerja sebagai berikut :
1. Tinggi angka kemangkiran (absensi) pegawai
2. Sering terlambatnya pegawai masuk kantor atau pulang lebih cepat dari jam
yang sudah ditentukan
3. Menurunnya semangat dan gairah kerja
4. berkembangnya rasa tidak puas, saling curiga dan saling melempar
tanggung jawab
5. Penyelesaian pekerjaan yang terlambat, karena pegawai lebih sering ngobrol
daripada bekerja
6. Tidak terlaksananya supervise dan waskat (pengawasan yang melekat dari
atasan) yang baik
7. Sering terjadinya konflik antara karyawan dan pimpinan instansi.
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Kebiasaan-kebiasaan disiplin positif antara lain :
a. Saling menghormati, bila ketemu dilingkungan pekerjaan.
b. Melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya, sehingga para
karyawan akan turut merasa bangga dengan pujian tersebut.
c. Saling mengikuti sertakan karyawan dalam pertemuan-pertemuan,
apalagi pertemuan yang berkaitan dengan nasib dan pekerjaan mereka.
d. Memberi tahu bila ingin meninggalkan tempat kepada rekan kerja,
dengan menginformasikan, kemana dan untuk urusan apa, walaupun
kepada bawahan sekalipun.
2.10. Tujuan Disiplin Kerja
Tujuan disiplin kerja pada dasarnya untuk mendorong pegawai taat terhadap
peraturan dan kebijakan, untuk mencapai efektiftas dan efisiensi kerja, serta
meningkatkan produktifitas kerja pegawai. Jika para pegawai upaya bekerja lebih
baik, namun sekiranya gagal merespon, maka akan dibutuhkan sebuah prosedur
untuk memecat mereka sebagai jalan terakhir.
Menurut Siswanto sastrohadiwiyo (2003:292) bahwa tujuan disiplin kerja
pegawai yaitu :
1. Agar

para

pegawai

menepati

segala

peraturan

dan

kebijakan

ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan organisasi yang berlaku,
baik tertulis maupun tidak tertulis, serta melaksanakan perintah manajemen
dengan baik.
2. Pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta mampu
memberikan pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu yang
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berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan bidang pekerjaan yang
diberikan kepadanya.
3. Pegawai dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, barang
dan jasa organisasi dengan sebaik-baiknya.
4. Para pegawai dapat bertindak dan berpartisipasi sesuai dengan norma-norma
yang berlaku pada organisasi.
5. Pegawai mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai dengan
harapan organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
2.11. Fungsi Disiplin Kerja
Disiplin kerja sangat di butuhkan oleh setiap pegawai. Disiplin menjadi
prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata kehidupan berdisiplin yang
akan membuat para pegawai mendapat kemudahan dalam bekerja. Dengan begitu
akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung usaha pencapaian
tujuan.
Pendapat tersebut di pertegas oleh pernyataan Tulus Tu’u (2004:38) yang
mengemukakan beberapa fungsi disiplin, antara lain :
a. Menata kehidupan bersama
b. Membangaun kepribadian
c. Melatih kepribadian
d. Hukuman
e. Menciptakan lingkungan kondusif.
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2.12. Pandangan Islam Mengenai Disiplin
Disiplin adalah kemauan yang instan untuk taat dan hormat pada aturan
yang berlaku baik itu aturan agama, etika sosial maupun tata tertib
organisasi.Perilaku disiplin itu tersirat dalam sifat inshan. Perilaku adalah
komitmen untuk menjalani segala aturan Allah menjalani perintah dan menjauhi
larangan-Nya saat sendiri atau ada orang yang mengawasi.
Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu
sistem yang mengahurskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan
peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap menaati peraturan
dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Sebagaimana firman Allah
SWT dalam surah An-Nissa’ ayat 59 :
                 
            

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nissa’
Ayat 59).
Dari ayat di atas terungkap pesan untuk patuh dan taat kepada para
pemimpin, dan jika terjadi perselisihan di antara mereka, maka urusannya harus
dikembalikan kepada aturan Allah SWT dan Rasul-Nya. Di samping mengandung
arti taat dan patuh pada peraturan, disiplin juga mengandung arti kepatuhan
kepada perintah pemimpin, perhatian dan control yang kuat terhadap penggunaan
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waktu, tanggungjawab atas tugas yang diamanahkan, serta kesungguhan terhadap
bidang keahlian yang ditekuni.
2.13. Penelitian Terdahulu
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan membandingkan kondisi nyatayang
ada di lapangan dengan teori yang relevan, pendekatan penelitian yangdigunakan
pada penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu sebagaiberikut:
1. Elvi Lastriani (2014), Penelitian yang dilakukan oleh Elvi Lastriani dengan
Judul “Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja Anggota Pada Satlantas
Polresta

Pekanbaru”.

didapatkan

dari

Penelitian

penyebaran

menggunakan

kuesioner

dan

data

primer

wawancara,

yang
metode

pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan random sampling
dengan rumus Slovin. Populasi keseluruhan pada penelitian ini sebanyak
134 orang dengan sampel berjumlah 80 orang. Analisis data menggunakan
regresi linier sederhana. Hasil penelitian menyatakan disiplin memiliki
pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kinerja anggota Satlantas
Polresta Pekanbaru dengan koefisien determinasi sebesar 0,854 atau
85,4%, sedangkan 14,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel independen
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Tri Hardjono (2013), Judul penelitian Tri Hardjono yaitu Analisis
Pengaruh Motivasi, Disiplin Kerja dan Kemampuan Kerja Terhadap
Kinerja Pegawai Negeri Sipil.Tri Hardjono menggunakan analisis regresi
berganda, dengan uji hipotesis simultan dan parsial. Hasil peneletian
menunjukkan motivasi, disiplin kerja dan kemampuan kerja secara
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bersama–sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Pengaruh
perubahan motivasi, disiplin kerja dan kemampuan kerja terhadap
perubahan kinerja pegawai sebesar 35,9%.
3. SADIYO (2014), Penelitian dengan judul Uji Korelasi Motivasi dan
Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru Dimoderasi Kepemimpinan Kepala
Sekolah.Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda sedangkan
uji hipotesis yang digunakan yaitu uji simultan dan uji parsial.Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja guru, bahwa disiplin kerja tidak
berpengaruh terhadap kinerja guru artinya hipotesis ditolak dan hal
tersebut dapat dibuktikan dari hasil nilai signifikansi 0.570 >0.05. Artinya
Variabel disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja guru dengan
koefisien regresi yaitu sebesar 0.041.
4. Dwi Agung Arianto Nugroho (2013), Pengaruh kedisiplinan, lingkungan
kerja, dan budaya kerja terhadap prestasi kinerja tenaga pengajar di
Yayasan Pendidikan Luar Biasa Kabupaten Demak. Hasil penelitian yaitu
Penelitian ini menemukan bahwa lingkungan kerja dan kedisiplinan kerja
tidak berpengaruh pada kinerja tenaga pengajar.Sementara itu budaya
kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja.Dengan demikian
beberapa hipotesistidak berhasil dibuktikan dalam penelitian ini.
2.14. Definisi Konsep
Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah:
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1. Disiplin Kerja merupakan sasaran untuk melatih dan mendidik orang-orang
terhadap peraturan-peraturan agar ada kepatuhan dan agar dapat berjalan
dengan tertib dan teratur dalam organisasi.
2. Kinerja pegawai merupakanhasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.
3. Kedisiplinan pegawai merupakan perilaku seorang pegawai yang sesuai
dengan peraturan atau norma-norma yang berlaku dalam organisasi tersebut
baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis dan apabila tidak ditaati akan
dijatuhi hukuman.
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2.15. Konsep Operasional
Guna memudahkan analisis penelitian, penulis akan menjelaskan beberapa
konsep tentang penelitian ini agar penelitian ini dapat menjadi lebih mudah untuk
diinterprestasikan. Konsep operasional yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1. Konsep Operasional
Variabel

Indikator

Sub Indikator
1. Menggunakan baju seragam.
Kepatuhan pada
2. Datang dan pulang sesuai
peraturan
aturan yang telah ditetapkan.
1. Menyelesaikan tugas dengan
Efektif
dalam
tepat waktu.
Indikator Disiplin
bekerja
2. Melaksanakan tugas sesuai
Kerja (Simamora,
prosedur yang telahditetapkan.
2004:746)
1. Tidak melakukan pelanggaranpelanggaran
yang
telah
ditetapkan.
Tindakan korektif
2. Mencegah
terjadinya
pelanggaran dalam bekerja.
1. Masuk kantor sesuai aturan
Kehadiran tepat
yang telah ditetapkan.
waktu
2. Absen sesuai kehadiran.
Sumber : (Simamora, 2004:746)
2.16. Kerangka Pemikiran
Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:

Disiplin Kerja Pegawai Di
Kantor
Komisi
Pemilihan
Umum
(KPU)
Kabupaten
Pelalawan

Sumber :(Simamora, 2004

a. Kepatuhan pada
peraturan
b. Efektif dalam
bekerja
c. Tindakan Korektif
d. Kehadiran tepat
waktu

Peningkatan
kinerja
pegawai pada Kantor
Komisi
Pemilihan
Umum
(KPU)
Kabupaten Pelalawan

