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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

 

 2.1  Aparatur Sipil Negara 

 

Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 

yang mengatur tentang  Asas,Prinsip, Nilai dasar, serta kode Etik dan Kode 

Prilaku Asas.Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN  

a. berdasarkan pada asas: 

kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, 

netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, 

persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. 

b. Prinsip ASN 

Sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: nilai dasar, 

kode etik dan kode perilaku,komitmen, integritas moral, dan tanggung 

jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan 

bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan, memegang teguh 

ideologi Pancasila.setia dan mempertahankan Undang-Undang 

DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang 

sah;mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;menjalankan tugas 

secara profesional dan tidak berpihak,membuat keputusan berdasarkan 

prinsip keahlian;menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif, 

memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang 

luhur;mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada 
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publik;memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program 

pemerintah;memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, 

cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan 

santun;mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;lmenghargai 

komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;mengutamakan pencapaian hasil 

dan mendorong kinerja pegawai;mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; 

danmeningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis 

sebagai perangkat sistem karier. 

c. Kode etik dan kode perilaku 

berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:melaksanakan tugasnya 

dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;melaksanakan 

tugasnya dengan cermat dan disiplin;melayani dengan sikap hormat, 

sopan, dan tanpa tekanan;melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang - undangan;melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan etika 

pemerintahan;menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan 

negara;menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara 

bertanggung jawab, efektif, dan efisien;menjaga agar tidak terjadi konflik 

kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;memberikan informasi secara 

benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan 

informasi terkait kepentingan kedinasan;tidak menyalahgunakan informasi 

intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya mendapat atau 

mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang 
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lain;memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan 

integritas ASN; danmelaksanakan ketentuan peraturan perundang - 

undangan mengenai disiplin Pegawai ASN. 

d. Jenis ASN Pegawai ASN terdiri dari :Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pegawai 

Pemerintah dengan Penjanjian Kerja (PPPK). 

e. Status ASN:Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS merupakan Pegawai ASN 

yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 

dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional,  Pegawai Pemerintah 

dengan Penjanjian Kerja (PPPK)merupakan Pegawai ASN yang diangkat 

sebagai pegawai dengan perjanjian kerjaoleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan 

Undang Undang ini. 

 

f. Kedudukan ASN 

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Pegawai ASN 

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi 

Pemerintah.Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua 

golongan dan partai politik. 

g. Fungsi ASN 

Pegawai ASN berfungsi sebagai:pelaksana kebijakan publik, pelayan 

publik,  danperekat dan pemersatu bangsa. 

h. Tugas ASN 

Pegawai ASN bertugas:melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan;memberikan pelayanan publik yang profesional dan 

berkualitas; danmempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

i. Peran ASN 

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas 

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional 

melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, 

bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. 

j. Jabatan ASN 

Jabatan ASN terdiri atas: 

1. Jabatan Administrasi: 

a. jabatan administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan 

seluruh kegiatan    pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 

dan pembangunan 

b. jabatan pengawas,bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. 

c. jabatan pelaksana, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan   

pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan 

2. Jabatan Fungsional: Jabatan fungsional keahlian, ahli utama;ahli madya; 

ahli muda; danahli pertama, Jabatan fungsional keterampilan penyelia; 

mahir; terampil; dan pemula. 

3. Jabatan Pimpinan Tinggi 

a. jabatan pimpinan tinggi utama; 
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b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan 

c. jabatan pimpinan tinggi pratama 

 

k. Hak ASN 

1. ASN PNS :gaji, tunjangan, dan fasilitas;cuti;jaminan pensiun dan 

jaminan hari tua;perlindungan; danpengembangan kompetensi. 

2. ASN PPPK :gaji dan tunjangan;cuti;perlindungan; 

danpengembangan kompetensi 

l. Kewajiban ASN:Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan pemerintah yang sah;Menjaga persatuan dan kesatuan 

bangsa;Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah 

yang berwenang;Menaati ketentuan peraturan perundang-

undangan;Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, 

kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;Menunjukkan integritas dan 

keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap 

orang, baik di dalam maupun di luar kedinasanMenyimpan rahasia jabatan 

dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatansesuaidengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; danBersedia ditempatkan di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 

m. Kenaikan Pangkat ASN: 

(PP  No. 12  Tahun  2002  Perubahan  atas  PP  No. 99  Tahun  200, Perka  

BKN  No. 12 Tahun 2002) beberapa pengertian: 
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1) Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang 

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian 

susanan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. 

2) Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi 

kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara. 

3) Kenaikan pangkat regular adalah penghargaan yang diberikan 

kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang 

ditentukan tanpa terikat pada jabatan. 

4) Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan 

yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya 

yang tinggi. 

5) Jabatan struktual adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri 

Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara. 

6) Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PegawaiNegeri 

Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian 

dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 

7) Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai 

Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam 

melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan 

tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya 

disyaratkan dengan angka kredit. 
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n. Sistem, Susunan Pangkat, dan Masa Kenaikan Pangkat ASN 

1. Sistem Kenaikan Pangkat dan Susunan Pangkat: 

a) Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem  

b) Kenaikan pangkat regular  dan 

c) Kenaikan pangkat pilihan. 

2. Di sampaing sistem kenaikan pangkat tersebut di atas kepada Pegawai 

Negeri Sipil dapat diberikan : 

a) Kenaikan pangkat anumerta bagi yang dinyatakan tewas.Kenaikan 

pangkat pengabdian bagi yang meninggal dunia, mencapai batas 

usia pensiun, atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi 

dalam semua jabatan negeri. 

2.2  Pegawai Negeri Sipil 

 Pegawai menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang 

diangkat oleh pemerintah dan bekerja dimana sebelumnya telah  melalui proses 

penyeleksian oleh pemerintah serta lulus dalam proses penyeleksian oleh 

pemerintah serta lulus dalm proses penyeleksian kemudain diangkat dan diberikan 

dan pelatihan agar dapat menjalankan tanggung jawab yang diberikan. 

 Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-

undang Nomor 43  Tahun 1999 Pasal perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian: 

1. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi 

masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan 

tugas pemerintahan dan pembangunan. 
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Pegawai negeri adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat 

oleh pejabat atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan 

sesuatu peraturan perundang-undangan dan gaji menurut peraturan yang berlaku. 

Pegawai negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Tentara 

Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

2.3 Disiplin Pegawai 

Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan nasional, diperlukan adanya 

Pegawai Negeri Sipil sebagai Unsur Aparatur Negara, Abdi negara, dan Abdi 

Masyarakat yang penuh kesetiaan dan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-

Undang dasar 1945, negara, dan pemerintah serta yang bersatu padu, bermetal 

baik berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi dan sadar 

akan tanggung jawabya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan 

pembangunan. Untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang demikian itu, antara 

lain dieperlukan adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, 

larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan di langgar. 

Dalam peraturan pemerintah No 30 Tahun 1980 telah diatur dengan jelas 

kewajiban yang harus ditaati  dan larangan yang tidak boleh di langgar oleh 

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. 

Selain dari pada itu dalam Peraturan Pemerintah diatur pula tentang tata cara 

pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin, serta tata 

cara pengajuan keberatan apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman 

disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. 

Tujuan disiplin adalah untuk memperbailki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil 
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yang melakukan pelanggraan disiplin. Oleh sebab itu, setiap pejabat yang 

berwenang wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Pegawai Negeri Sipil 

yang melakukan pelanggaran itu.  

Kewajiban yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil adalah 

sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 

1980, yaitu setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mematuhi 26 Butir kewajiban PNS. 

Selain itu larangan yang tidak boleh dilanggar Pegawai Negeri Sipil, adalah 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 

1980 yaitu 18 Butir larangan setiap Pegawai Negeri Sipil. Setiap ucapan, tulisan, 

atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagai mana 

yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Pertauran Pemerintah No 30 Tahun 

1980 adalah Pelanggaran disiplin. Termasuk didalam nya pelanggaran displin 

adalah setiap perbuatan, memperbanyak, meneyedarkan, mempertontonkan, 

menempelkan, menawarkan, meyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang 

berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan sebagaimana di maksud 

dalam pasal di atas, kecuali itu dilakukan untuk kepentingan dinas.  

Dalam Peraturan pemerintah No 53 tahun 2010 telah diatur jelas 

kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap 

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. 

Kewajiban yang harus ditaati Pegawai Negeri Sipil, adalah sebagaimana 

yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan pemerintah No 53 tahun 2010, yaitu 

setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mematuhi 17 butir kewajiban PNS sebagai 

berikut : 
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1. Mengucapkan sumpah/ janji PNS 

2. Mengucapkan sumpah/ janji jabatan 

3.  Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang – Undang 

Dasar Negara Repoblik Indonesia tahun 1945, Negara kesatuan 

Repoblik Indonesia dan pemerintah 

4.  Menaati segala ketentuan peraturan perunadang – undangan 

5.  Malaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS 

dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab 

6.  Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat 

PNS 

7.  Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan 

sendiri, seseorang atau golongan 

8.  Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut 

perintah harus dirahasiakan 

9.  Bekerja dengan jujur,  tetrib, cermat, dan bersemangat untuk 

kepentingan negara 

10.  Melaporkan  dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui 

ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau 

pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materil 

11.  Masuk kerja dan menaati ketentuaan jam kerja 

12.  Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan 

13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara 

dengan sebaik-baiknya 

14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat 
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15.  Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas 

16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan 

karier dan 

17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang 

berwenang 

Sedangkan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil 

adalah sebagaimana dimaksud dalam pasala 4 Peraturan Pemerintah No 53 

tahun 2010, yaitu 15 laranagn Pegawai Negeri Sipil diantaranya : 

1. Menyalakagunakan wewenang 

2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi 

dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenagna orang lain 

3. Tanpa izizn pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk 

negara lain dan/ lembaga atau organisasi internasional 

4. Bekerja pada perusahaan asing, konsulta asing, atau lembaga 

swadya asing 

5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barang-barang baik begerak atau tidak bergerak, 

dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah 

6. Melakukan kegiatan bersama dengan atsan, teman sejawat, 

bawahan arau orang lain didalam maupun diluar lingkungan 

kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau 

pihak lain, secara langsung atau tidak langsung merugikan negara 

7. Memberi atau menyanggupi akan memeberikan sesuatu kepada 

siapapun untuk diangkat dalam jabatan 
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8.  Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapaun juga 

berhubungan dengan jabatan dan /atau pekerjaan 

9.  Bertindak sewenag-wenang terhadap bawahan 

10. Melalukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan  

yang dapat menghalangi atau memersulit salah satu pihak yang 

dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani 

11. Menghalangi jalannya tugas kedinasan 

12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah, atau 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : 

a) Ikut srta sebagai pelaksana kampanye 

b) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut 

partai atau atribut PNS 

c) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain 

d) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas 

negara 

13. Memberikan dukunagn kepada calon Presiden / Wakil Presiden 

dengan cara : 

a) Membuat keputusan atau tindakan menguntungkan / 

merugikan salah satu pasangan calon selama masa 

kampanye 

b) Menggandakan kegiatan yang mengarah kepada 

keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi 

peserta pemilu 
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14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai 

dengan foto copy Kartu tanda Penduduk atau surat Keterangan 

Tanda Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

15. Memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/ Wakil 

Kepala Daerah dengan cara : 

a) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendudkung calon 

kepala daerah/ Wakil kepal Daerah 

b) Menggunakan fasilitas  yang taerkait dengan jabatan dalam 

kegiatan kampanye 

c) Membuat keputusan dan/ tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye 

d)  Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 

terhadap pasangan calon yang manjadi peserta pemilu, sebelum, 

selama dan sesudah mas kampanye meliputi pertemuan, ajakan , 

himbanuan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam 

lingkungan unit kerjanya, anggota kelurga dan masyaraka 

2.4  Disiplin Kerja 

Ada banyak definisi kedisiplinan yang bisa dikemukakan, namun 

hubungan kedisiplinan dengan kinerja dapat kita lihat pendapat yang 

dikemukakan oleh Robert bacal yaitu,”Disiplin adalah sebuah proses yang 

digunakan untuk menghadapi permasalahan kinerja. proses ini melibatkan 

manajer dalam mengidentifikasikan dan mengomunikasikan masalah-masalah 

kinerja kepada pada karyawan”. 
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Seorang manajer berkewajiban untuk mempertahankan kedisiplinan dalam 

organisasi yang  dipimpinnya sanksi dan ketegasan lainnya menjadi bagian yang 

harus dilihat sebagai konsekuensi menjadi seorang pegawai di suatu instansi. Dan 

konsekuensi selalu diperoleh sebagai akibat dari perbuatan yang telah 

dilakukannya. Dalam mengambil suatu tindakan disipliner Robert Bacal memberi 

pendapat bahwa ada beberapa prinsip yang seharusnya menjadi pedoman kita 

dalam mengambil tindakan disipliner. 

a. Semua tindakan  disipliner harus didokumentasikan secara 

lengkap, secra mendetail kekurangan yang sebenarnya dalam 

kinerja, bagaimana hal itu diidentifikasikan, bagaimana hal itu 

dikomunikasikan kepada karyawan yang bersangkutan, dan 

langkah-langah yang telah diambil untuk memecahkan masalah itu. 

b. Tindakan disipliner yang diambil hendaknya mengguankan tingkat 

paksaan dan tekanan terendah  yang diperlukan  untuk 

memecahkan masalah kinerja. 

Di lingkungan Pegawai Negeri dalam rangka  menjamin tata tertib dan 

kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan, telah dibuat suatu ketentuan Peraturan 

Dissiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagai suatu peraturan yang memuat keharusan, 

larangan, dan sanksi apabila keharusan tidak dilakasanakan atau larangan 

dilanggar.Salah satu tolak ukur dari kedisiplinan ini adalah kehadiran dan 

kepulangan pegawai tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 
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2.5  Bentuk Disiplin Kerja 

a. Disiplin Preventif 

Disiplin preventif merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendorong 

setiap pegawai agar mentaati peraturan-peraturan yang ada dan standar yang telah 

ditetapkan,sehingga penyelewengan – penyelewengan dapat dicegah. Sasarang 

pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri antara para pegawai. Dengan cara 

ini maka para karya / pegawai menjaga disiplin diri mereka bukan semata-mata 

karena oleh manajemen.bentuk nya adalah Motivasi dan Nasehat. 

b. Disiplin Korektif 

Disiplin korektif adalah tindakan yang dilakukan dan ambil untuk 

menangani berbagai pelanggaran atau kesalahan yang terjadi terhadap standar dan 

aturan-aturan yang telah ada dan melakukan pencegahan agar pelanggaran-

pelanggran tersebut tidak terjadi kembali. Kegiatan korektif ini sering berupa 

suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplinan, biasanya berupa 

bentuk peringatan atau dalam bentuk skorsing. Bentuk- bentuknya adalah sbb: 

1. Peringatan sebelum terjadi pelanggaran. 

2. Memberikan hukuman yang konsisten. 

3. Memberikan azas keadilan dan keseimbangan. 

 

c. Disiplin progresif 

Disiplin Progesif adalah adanya pengulangan terhadap  kesalahan  dan 

pelanggaran-pelanggaran yang sama akan dapat mengakibatkan jatuhnya 

hukuman yang lebih berat. Tujuannya adalah memberikan kesempatan pada 

karyawan/ pegawai untuk memberikan tindakan korektif sebelum hukuman lebih 
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sering dilaksanakan. Disiplin progresif memungkinkan manajemen membantu 

karyawan / pegawai untuk memperbaiki kesalahan mereka. 

Disiplin progresif secara ringkas dapat ditunjukan sbb: 

a) Teguran secara lisan 

b) Teguran tertulis 

c) Skorsing 

d) Diturunkan pangkatnya 

e) Pemecatan 

Artinya tindkan disiplin berupa hukuman berat dengan maksut untuk 

memperbaiki sebelum hukuman lebih berat dijatuhkan. Hal tersebut merupakan 

tindakan – tindakan didalam upaya mencapai tujuan organisasi yaitu mencapai 

kualitas atau keberhasilan. 

 

2.6  Pendekatan Disiplin Kerja 

Ada terdapat tiga pendekatan disiplin, yaitu pendekatan modern, 

pendekatan disiplin tradisi, dan disiplin tujuan (Mangkunegara, 2008: 130) 

a. Pendekatan disiplin moderen yaitu mempertemukan sejumlah 

keperluan atau kebutuhan baru di luar hukum. Pendekatan ini 

beramsumsi bahwa bentuk hukuman secara fisik. 

1) Disiplin moderen merupakan suatu cara menghindarkan 

bentuk hukuman secara fisik 

2) Melindungi tuduhan yang besar untuk diteruskan pada 

proses hukum yang berlaku 
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3) Keputusan-keputusan yanga semaunya terhadap kesalahan 

atau pransangka harus diperbaiki dengan cara mengadakan 

proses penyuluhan dengan mendapatkan fakta-faktanya. 

4) Melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah 

pihak terhadap kasus disiplin. 

 

b. Pedekatan disiplin dengan tradisi 

Pendekatan disiplin dengan tradisi, yaitu pendekatan 

disiplin dengan cara memberikan hukuman. Pendekatan ini 

berasumsi bahwa: 

1) Disiplin dilakukan oleh atasana kepada bawahan, 

dan tidak pernah ada peninjauan kembali setelah 

diputuskan. 

2) Disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran, 

pelaksananya harus di sesuaikan dengan tingkat 

pelanggarannya. 

3) Pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran 

kepada pelanggar maupun pengawas lainnya. 

4) Peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan 

hukuman yang lebih keras. 

c. Pendekatan disiplin tujuan, berasumsi bahwa: 

1) Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh 

semua pegawai 
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2) Disisplin bukanlah suatu hukuman, tetapi meruapakan 

pembentukan prilaku 

3) Disisplin ditujukan untuk perilaku yang baik 

4) Disiplin peegawai bertujuan agar pegawai bertanggung 

jawab atas perbuatannya. 

2.7 Pembinaan Disiplin Kerja 

Pembinaan disiplin pada prinsipnya adalah masalah setiap orang dan 

merupakan bagian dari manajemen yang tak dipisahkan. Ada beberapa macam 

yang dapat menunjang pembinaan disiplin menurut (Sussilo Maryono, 2000: 125) 

yaitu: 

a. Motivasi 

b. Pendidikan dan Pelatih. 

c. Kepemimpinan 

d. Kesejahteraan 

e. Penegakan disiplin lewat hukum. 

2.8  Faktor  Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

Pada dasarnya, untuk meningkatkan dan memlihara agar disiplin kerja 

pegwai terlaksana dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti 

yang di ungkapkan Martoyo (2000: 152) bahwa faktor yang mempengaruhi 

disiplin pegawai adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja bukan hanya 

mempengaruhi disiplin kerjaakan tetapi dapat menimbulkan motivasi agar bisa 

bekerja dengan  baik. Faktor-faktor terdiri dari: 

a. Pengaruh dari luar, terdiri dari: 

(1) Pendidikan dan pelatihan 
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(2) Pengalaman kerja 

(3) Kesehatan pegawai 

b. Pengaruh dari dalam organisasi, terdiri dari: 

(1) Peraturan 

(2) Kepemimpinan 

(3) Hubungan antar pegawai 

(4) Kebosanan dan kelelahan 

Sedangkan menurut Martoyo (2000: 152), bahwa faktor-faktor yang 

menunjang pembinaan disiplin kerja dipengaruhi oleh: 

a) Motivasi 

b) Kepemimpinan 

c) Pendidikan dan pelatihan 

d) Penegakan disiplin berdasarkan hukum 

e) Penghargaan 

 Pada dasarnya menurut (Hasibuan, 2008 : 194) banuak indikator yang 

mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai atau karyawan dalam suatu 

organisasi, diantaranya adalah: 

a) Tujuan dan kemampuan 

b) Teladan pimpinan 

c) Balas jasa 

d) Keadilan 

e) Pengawasan melekat 

f) Sanksi 

g) Ketegasan 
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h) Hubungan kemanusiaan. 

2.9  Pengawasan 

Dengan adanya waskat pimpinan dapat mengetahui langsung kedisiplinan 

karyawan sehingga pimpinan dapat menilai tingkat kedisiplinan setiap pegawai. ( 

Hasibuan, 2008 : 195).Tindakan pengawasan pada dasarnya dapat digolongkan 

kedalam beberapa bentuk, yaitu: 

a) Pengawasan dari dalam 

Pengawasan dari dalam yaitu, pengawasan yang dilakukan 

perusahaan atauorganisasi atas dasar pekerjaan yang dilaksanakan. 

b) Pengawasan dari luar 

Yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh aparat, instansi, unit, atau 

organisasi yang diluar perusahaan, mereka bekerja atas dasar instruktur 

dan undang-undang. 

c) Pengawasan Prepentif 

Yaitu, pengawasan yang dilaksanakan sebelum rencana dilaksanakan, 

tujuannya untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam 

pengawasan terhadap penyusunan perencanaan. 

 

2.10  Sanksi Pelanggaran Disiplin 

Sanksi berperan dalam memelihara disiplin pegawai, karena dengan 

adanya sanksi maka pegawai akan mempertimbangkan setiap pekerjaan dan 

tindakan yang akan dilaksanakannya sehingga pelanggaran terhadap indisipliner 

pegawai akan semakin berkurang. 
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Pelanggaran kerja adalah setiap ucapan, tulisan, dan perbuatan seorang 

pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang telah diatur organisasi. 

Sedangkan sanksi pelanggaran kerja adalah hukuman disiplin yang telah diatur 

oleh organisasi. (Rivai, 2004: 450). 

Sedangkan dimaksud dengan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil 

adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban 

dan/atau melanggaran larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di 

dalam maupun di luar jam kerja. (PP Nomor 53, Bab 1, pasal 1 tahun 2010). 

Sanksi dalam disiplin kerja atau yang lebih dikenal dengan istilah 

hukuman disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pegawai atau keryawan 

yang telah melanggar peraturan disiplin. ( Saydam, 2000 : 212). Dan pengertian 

yang lain tentang hukuman disiplin PNS menurut peraturan pemerintah tentang 

disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS 

karena melanggar peraturan disiplin PNS. (PP Nomor 53, Bab 1, pasal 1, Ayat 3 

Tahun 2010). 

 

2.11 Pelaksanaan Sanksi Disiplin  

Menurut Mangkunegara pelaksanaan sanksi disiplin harus tidak 

membedakan pegawai, tua, muda, pria dan wanita sanksi tetap diberlakukan 

secara adil sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam organisasi. 

)Mangkunegara, 2008: 132). 

Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran disiplin harus segera 

dilaksanakan. Adapun yang harus dilaksanakan dalam menjalankan pemberian 

sanksi meliputi antara lain: 
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a) Pemberian peringatan, pegawai yang melanggar disipin kerja harus 

diberikan peringatan teguran sanksi, teguran tertulis, peryataan 

tidak puas secara tertulis. Tujuan pemberian perinagtan adalah agar 

pegawai yang bersangkutan menyadari pelanggaran yang telah 

dilakukannya. Disamping itu peringatan penilain kondisi pegawai. 

b) Pemberian sanksi harus segera, pegawai yang melanggar disiplin 

harus segera diberikan sanksi sesuai dengan perturan organisasi 

yang berlaku.Tujuannya agar pegawai yang bersangkutan 

memahami sanksi pelanggaran sanksi pelanggaran yang berlaku 

pada instansi terkait, kelalaian pemberian sanksi akan 

memperlemah disiplin yang ada. 

c) Pemberian sanksi 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 pilih kasih dalam 

pelaksanaan sanksi pelanggaran disiplin. 

d) Pemberian sanksi harus impersonal, pemberian sanksi secara sama, 

tujuannya agar pegawai menyadari bahwa sanksi disiplin berlaku 

untuk semua pegawai. 

2.12  Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin 

Adapun tingkat dan jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terdapat tiga tingkat, yaitu: 

a.   Hukuman disiplin ringan terdiri dari: 

1) Teguran lisan 
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2)  Teguran tertulis 

3) Pernyataan tidak puas  secara tertulis 

c. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: 

1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 

2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan 

3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) 

tahun. 

d. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: 

1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 

2) Pemindahan dalm ranngka penurunan jabatan setingkat lebih 

rendah 

3) Pembebasan dari jabatan 

4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaat sendiri 

sebagai PNS, dan  

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.(PP 53, pasal 7 ayat  1 

tahun 2010). 

 

2.13  Manajemen Sumber Daya Manusia 

Organisasi yang maju akan dihasilkan oleh pegawai/karyawan yang dapat 

mengelolah organisasi tersebut kearah kemajuan ynag diinginkan oleh organisasi, 

sebaliknya tidak sedikit organisasi yang hancur dan gagal karena 

ketidakmampuan dalam mengelolah sumber daya manusianya. 

Menurut Kusdyah (2008 : 3), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 

suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 
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kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan pemberian kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai 

berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Sumber daya manusia 

merancang dan membuat organisasi dapat bertahan dan berhasil mencapai tujuan. 

Bila sumber daya manusia diabaikan dalam sebuah organisasi maka organisasi 

tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Menurut Faustino (2003 : 3), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 

pengembangan dan pemanfaatan personil (pegawai) bagi pencapain yang efektif 

mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, 

nasional dan internasional. Suber daya manusia merupakan satu sumber daya 

yang terdapat di dalam organisasi, dimana meliputi semua orang yang terlibat 

dalam melaksanakan segala aktivitas yang di tetapkan dalam organisasi. 

Sedangkan menurut Malayu S.P Hasibuan (2010 : 10), Manajemen 

Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan 

peranan tenaga kerja agar efektif dan efesien dalam membantu terwujudnya tujuan 

organisasi/perusahaan, pegawai/karyawan, dan masyarakat. 

Menurut Tjutju dan Suwatno (2013 : 1), Manajeman Sumber Daya 

Manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan 

perhatiaannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan 

suatu organisasi. Dimana sifat manajemen sumber daya manusia lebih strategis 

bagi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

Dari menurut beberapa para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah serangkaian kegiatan pengrekrutan, 

  12 
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pengembangan, pemeliharaan, serta merupakan sebuah ilmu dan seni mengatur 

sebuah pemenfaatan sumber daya manusia yang dikelola secara profesional guna 

mencapai tujuan individu maupun organisasi secara terprogram dan terpadu serta 

dilaksanakan secara efektif dan efesien agar menghasilkan sumber daya manusia 

yang berproduktifitas dan berkualitas serta mempunyai etos kerja dan loyalitas 

yang tinggi. 

  

2.14 Pengertian Kinerja 

Konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang 

padananya dalam bahasa Inggris adalah performance. Istilah performance sering 

diindonesiakan sebagai performa. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh 

fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau profesi dalam waktu 

tertentu (Wirawan, 2009 : 5). 

Dalam bukunya Fadel Muhammad yang berjudul reinventing local 

government (2008 : 14), Daft berpendapat bahwa kinerja organisasi adalah 

kemampuan organisasi untuk meraih tujuannya melalui pemakaian sumber daya 

secara efektif dan efesien.  

Menurut Agus Dwiyanto (2008 : 49) kinerja organisasi publik sangat 

berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi. 

Sehingga organisasi dapat mengukur apakah pelayanan yang dilakukan telah 

maksimal atau tidak.  

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003 : 223), Kinerja seseorang 

merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai 

dari hasil kerjanya. Maluyu S.P. Hasibuan (2010 : 34) mengemukakan kinerja 

(prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 
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melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. 

Menurut Wibowo (2011 : 81), kinerja dapat dipandang sebagai proses 

maupun hasil pekerjan. Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana 

pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Namun, hasil pekerjaan itu 

sendiri juga menunjukkan kinerja. Suatu organisasi dapat berkembang merupakan 

keinginan setiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga 

diharapkan dengan perkembangan tersebut organisasi mampu bersaing dan 

mengikuti kemajuan zaman. Kemajuan organisasi dipengaruhi faktor-faktor 

lingkungan yang bersifat eksternal dan intenal.  Salah satu faktor internal yang 

mempengaruhi kemajuan organisasi adalah kinerja pegawai di dalam organisasi 

tersebut. 

Menurut Moeheriono (2012: 95), kinerja merupakan gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui 

perencanaan strategi suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika 

individu atau sekelompok pegawai telah mempunyai kriteria atau standar 

keberhasilan tolak ukur yang telah ditetapkan oleh organisasi. 

Menurut Gilbert (1977) dalam buku Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (Soekidjo Notoatmodjo, 2009 : 124), kinerja adalah apa yang dapat 

dikerjakan oleh seseorang sesuai dnaga tugas dan fungsinya. Dari batasan-batasan 

yang ada dapat dirumuskan bahwa kinerja (perfomance) adalah hasil kerja yang 

dapat ditampilkan atau penampilan kerja seseorang pegawai/ karyawan. Dengan 
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demikian kinerja seseorang pegawai/karyawan dapat diukur dari hasil kerja, hasil 

tugas, atau hasil kegiatan dalam waktu kurun tertentu. 

Dalam kebanyakan kasus, tidak mudah untuk mengidentifikasi hasil 

tertentu sebagai hasil langsung dari kegiatan seorang pekerja. Hal ini terutama 

sekali terlihat pada staf personalia dan perorangan yang memiliki tugas kerja 

intrinsik sebagai bagian kelompok. Pada kasus selanjutnya kinerja kelompok 

dapat dievaluasi dengan segera, akan tetapi kontribusi dari setiap anggota 

kelompok, sulit atau tidak mungkin diidentifikasikan dengan jelas. Dalam hal ini, 

manajemen perlu mengevaluasi perilaku para pekerja. Dimana maksud evaluasi 

kinerja yaitu: 

a. Sebagai alat yang baik untuk menentukan apakah pegawai/karyawan telah 

memberikan hasil kerja yang memadai dan sudah melaksanakan aktivitas 

kinerja sesuai denga standar kerja yang telah ditetapkan organisasi 

b. Sebagai cara untuk menilai kinerja pegawai/karyawandengan melakukan 

penilaian tentang kekuatan dan kelemahan pegawai/karyawan. 

c. Sebagai alat yang baik untuk menganalisis kinerja pegawai/karyawan dan 

membuat rekomendasi perbaikan dan pengembangan selanjutnya. 

Bahwa keberhasilan suatu organisasi dengan berbagai ragam kinerja 

tergantung kepada kinerja seluruh anggota organisasi itu sendiri. Unsur individu 

manusialah yang memegang peranan paling penting dan snagat menentukan 

keberhasilan organisasi tersebut. 
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2.15 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Kinerja memiliki faktor-faktor tertentu yang harus terpenuhi. Menurut 

Mangkunegara (2005 : 67), faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja 

antara lain: 

1. Faktor Kemampuan 

Secara psikologi, kemampuan pegawai terdiri kemampuan potensi (IQ) 

dan kemampuan reality (knowledge+skill). Artinya pegawai yang memiliki IQ 

diatas rata-rata 110-120 dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan 

terampil dalam mengerjakan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai 

kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada 

pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 

2. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi 

situasi (situattion) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri 

pehgawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap 

mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha 

mencapai prestasi kerja yang maksimal. 

 

2.16 Pengukuran Kinerja Pegawai 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif/ kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan (BPKP,2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja 

(perfomance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk 

mengekspresikan secara kuantitatif efektifitas dan efesiensi proses atau operasi 

dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. (Mahsun, 2012 : 71). 
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Menurut Moeheriono (2012 : 154), mengatakan alat pengukuran kinerja 

(performance) antara lain: 

1. Pengetahuan tentang pekerjaan yaitu kemampuan tentang luas 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaanya. 

2. Kualitas kerja yaitu suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan 

efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau 

sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran organisasi 

dengan baik. 

3. Kerjasama dan Berkomunikasi yaitu sikap yang ditunjukkan seorang 

pegawai kesediaan dalam hubungan kerjasama dengan orang lain atau 

sesama anggota organisasi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

4. Adaptasi yaitu kemampuan pegawai dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan kerja. 

5. Produktivitas yaitu kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan 

yang ditugaskan kepadanya untuk mecapai hasil yang dapt dipertanggung 

jawabkan. 

6. Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam 

membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan 

organisasi. 

7. Tanggung jawab yaitu kemampuan seorang pegawai untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan. 



42 

 

8. Pengembangan dari bawahan yaitu suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan teknis , teoritis, konseptual, dan moral bawahan sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan/ jabatan melalui pendidikan dan latihan. 

9. Kepemimpinan yaitu kemampuan memotivasi dan mempengaruhi orang 

lain untuk mencapai tujuan. 

Menurut Rivai (2005 : 324), aspek atau indikator penilaian kinerja 

pegawai adalah: pengetahuan tentang pekerjaannya, kepemimpinan, insiatif, 

kualitas pekerjaan, kerja sama, pengambilan keputusan, kreativitas, dapat 

diandalkan, perencanaan, komunikasi, inteligensia (kecerdasan), pemecahan 

masalah, pendelegasian, sikap, usaha, motivasi, dan organisasi. 

Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, menurut Anwar Prabu 

Mangkunegara (2005 : 22-23) terdapat tujuh langkah yang dapat dilakukan 

sebagai berikut: 

a. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja 

b. Mengenal kekurangan dan tingkat keseriusan 

c. Mengidentifikasikan hal-hal yang mungkin menjadi penyebab kekurangan, 

baik yang berhubungan dengan sistem maupun yang berhubungan dengan 

pegawai itu sendiri 

d. Mengembangkan rencana tindakan untuk menanggulangi penyebab 

kekurangan tersebut 

e. Melakukan rencana tindakan tersebut 

f. Melakukan evaluasi apakah masalah tersebut sudah teratasi atau belum. 

g. Mulai dari awal, apabila perlu. 
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Bila langkah-langkah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka 

kinerja pegawai dapat ditingkatkan. 

 

2.17  Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja (perfomance appraisal) adalah sistem formal untuk 

menilai dan mengevaluasi kinerja tugas individu atau tim. Penilaian kinerja 

merupakan faktor penting untuk suksesnya manajemen kinerja, sistem tersebut 

penting karena mencerminkan secara langsung rencana stratejik organisasi. 

Sistem penilaian yang efektif akan mengevaluasi prestasi dan menginisiasi 

rencana-rencana untuk pengembangan tujuan dan sasaran (R. Wayne Mondy, 

2008 : 257) 

Menurut peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2011 Penilaian kenerja 

pegawai dilihat dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) meliputi aspek:  

a. Kuantitas yaitu upaya yang dilakukan pegawai untuk mencapai hasil kerja 

yang sesuai target. 

b. kualitas yaitu pegawai harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan niat 

baik untuk bekerja dengan berkualitas, rapi, bersih dan indah. 

c. Waktu yaitu suatu dimensi dimana terjadi peristiwa yang dapat dialami 

dari masa lalu melalui masa kini kemasa depan, dan juga ukuran durasi 

kejadian dan interval. 

d. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses 

produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang 

berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana dalam PP ini mengatakan tujuan laporan 

kinerja yaitu: 

1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas 

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.  

2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah 

untuk meningkatkan kinerjanya. 

Menurut Rivai (2005 : 309-311), ”penilaian kinerja digunakan 

perusahaan/organisasi untuk menilai kinerja karyawan/pegawainya atau 

mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan/pegawai”. Instrumen penilaian kinerja 

dapat digunakan unt uk mereview kinerja, peringkat kerja, penilaian kinerja, 

penilaian karyawan/pegawai dan sekaligus evaluasi karyawan/pegawai sehingga 

dapat diketahui mana karyawan/pegawai yang mampu melaksanakan pekerjaan 

secara baik, efisien, dan produktif sesuai dengan tujuan perusahaan/organisasi.  

Oleh karena itu menurut Rivai (2005 : 311), suatu organisasi/ perusahaan 

melakukan penilaian kinerja didasarkan pada dua alasan pokok, yaitu: 

a. Manajer memerlukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja 

karyawan/pegawai pada masa lalu yang digunakan untuk membuat 

keputusan di bidang SDM di masa yang akan datang. 

b. Manajer memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu 

karyawan/pegawai memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan, 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk pengembangan 
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karier dan memperkuat kualitas hubungan antar manajer/pimpinan yang 

bersangkutan dengan karyawan/pegawainnya. 

 

2.18  Penelitian Terdahulu 

  

No Penelitian Terdahulu 
Perbedaan Dengan 

Penelitian Sekarang 

1 Al Juffri , jurusan Administrasi Negara, 

judul Analisis Kinerja Pegawai Negeri 

Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten 

Karimun. UIN Suska Riau Tahun 2013 

Tempat penelitian, tujuan 

penelitian dan jumlah 

populasi dan sampel  

2 Sri Roviqo, Jurusan Manajemen, judul   

Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Bagian Penjualan pada 

PT. Suka Fajar Pekanbaru. UIN Suska 

Riau Tahun 2014 

Lokasi penelitian, Teori 

penelitian, Jenis penelitian, 

Tujuan penelitian 

3 Abdul Ghani,  jurusan Administrasi 

Negara, judul Analisis Kinerja Pegawai 

Pada Kantor Camat Pangkala Kuras Kab. 

Pelelawan. UIN Suska Riau Tahun 2008 

Lokasi penelitian, Tujuan 

penelitian, Populasi dan 

sampel penelitian 

Sumber : Data Olahan 2015 

 

 

 

2.19  Disiplin Dalam Pandangan Islam 

2. Didalam kitab Suci Al-Qura’an banyak terdapat ayat-ayat yang 

menjelaskan tentang disiplin kerja dalam berbagai hal, diantaranya 

tentang kedisiplinan dalam bidang pemerintahan. Yaitu terdapat dalam 

Surat An-nisa’ ayat 59.  
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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. 

 

2.20  Kinerja Menurut Pandnagan Islam 

Allah SWT menyatakan bahwa segala apa yang dikerjakan oleh hambanya 

tentu ia akan mendapat balasannya. Dengan bekerja setiap individu dapat 

memberikan pertolongan kepada kaum kerabatnya ataupun yang 

membutuhkannya, ikut berpartisipasi bagi keselamatan umat, dan bertindak 

dijalan Allah dalam menegakkan kalimatn-Nya. Karenanya islam memerintahkan 

pemeluknya untuk bekerja, dan memberi bobot nilai atas perintah bekerja tersebut 

sepadan dengan perintah sholat, shodaqah, dan jihad dijalan Allah SWT. 

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taubah ayat 105: 

                    

                      

Artinya: Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan (Q.S. At-Taubah :105).” 
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Tafsir ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman ”dan 

katakanlah”, kepada orang-orang munafik itu, ”bekerjalah kamu”, dengan 

pekerjaan yang menurut mu sesuai, teruskan kebatilanmu, jangan mengira bahwa 

amalanmu itu akan samar atas Allah, ”maka Allah dan RasulNya serta orang-

orang mukmin akan melihat kerjaanmu itu.” Yakni, pekerjaanmu pasti akan 

terlihat dan terbukti. ”Dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Maha 

Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakanNya kepadamu apa 

yang telah kamu kerjakan,” yang baik maupun yang buruk. Ini mengandung 

ancaman yang keras terhadap orang yang meneruskan kebatilannya, 

kezhalimannya, kesesatannya, dan penyimpangannya. Ada kemungkinan 

maknanya adalah bahwa apapun yang kamu lakukan, baik maupun buruk, maka 

Allah akan melihatmu dan dia akan menunjukkannya kepada rasulNya dan 

hamba-hambaNya yang beriman, meskipun ia adalah amalan batin. 

Manusia dalam bekerja dilarang untuk curang karena Allah SWT Maha 

melihat apaun yang kita lakukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, 

sebagai berikut: 

                          

              

Artinya: Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa 

saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan 

mendapatkan pahalannya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah 

Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan (Q.S Al Baqarah 

[2]:110). 

 

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pekerjaan yang kita 

lakukan pada dasarnya diperhatikan oleh Allah,  oleh karena itu seharusnnya 

dalam bekerja kita menjunjung tinggi keseriusan dan menghasilkan kinerja yang 
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baik dan memberikan manfaat dari pekerjaan kita, makna bekerja bagi seorang 

muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengarahkan seluruh 

aset, pikir, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya 

sebagai hamba allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya 

sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khairul ummah). 

Pekerjaan tidak hanya bersifat ibadah, akan tetapi juga kerja-kerja sosial 

yang bersifat duniawi. Sesuai firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 97 

sebagai berikut: 

                          

                 

Artinya: ”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam kedaan beriman, maka sesungguhnya 

akan kami nerikan kepadnnya kehidupan yang baik dan 

sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka denagn 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Q.S 

An-Nahl : 97).” 

 

Selain dari ayat-ayat Al- Qur’an diatas, terdapat juga hadits yang 

menjelaskan tentang kerja seseorang yaitu hadits shahih Bukhari (2261) yaitu 

tentang mempekerjakan orang yang tidak ambisi, sebagai berikut: 

 

ي عِ مَ  عل ً لسلو لَ َعْه أَبِْي ُموَسي َرِضَي هللا َعْىًُ قَاَل : أَْقبَْلُت إِلَي الىَّبِيِّ صلي هللا

 َل  لْ أَ  هْ : ) لَ الَ قَ ، فَ لَ مَ عَ الْ  انِ بَ لُ طْ ا يَ مَ هُ وَّ أَ  تُ لْ مِ ا عَ : مَ  تُ لْ قُ فَ  هَ  يِّ رِ عَ شْ الَ ِمَه  نِ َل جُ رَ 

 (2222(. )بخارى: يُ ادَ رَ أَ  هْ ا مَ ىَ لِ مَ ي عَ لَ عَ  لُ مِ عْ تَ سْ وَ 
 

Artinya: ”Dari Abu Musa Radhiyallahu ’Anhu, dia berkata; aku 

menghadap nabi shallallahu ’Alaihi wa sallam bersama dua orang 

suku Asy’ariyyin. Aku bertanya; Apa yang harus kulakukan bila 

keduanya mengharapkan pekerjaan? Beliau bersabda; sekali-kali 

jangan atau janganlah engkau mempekerjakan dalam urusan kita 

ini, orang yang berambisi atasnya.” 
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Dari hadits diatas menjelaskan bahwa dalam mempekerjakan seseorang 

kita juga harus memilih. Pilihla orang yang tidak memiliki ambisi untuk 

kekuasaan. Sehingga orang tersebut dalam bekerja bukan untuk ambisi ingin 

mempunyai kekuasan tapi orang tersebut benar-benar ingin bekerja dengan ikhlas. 

 

2.21  Defenisi Konsep 

a. Disiplin merupakan sebuah proses yang digunakan untuk menghadapi 

permasalahan kinerja; proses ini melibatkan manajer dalam 

mengidentifikasikan dan mengomunikasikan masalah-masalah kinerja 

kepada pada karyawan. 

b. Kinerja ( prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kauntitas 

yang di capai oleh seorang pegawai  dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Prabu 

mangkunegara.  

c. Pegawai menurut kamus besar bahasa indonesia adalah orang yang 

diangkat oleh pemerintah dan bekerja pada pemerintah dimana 

sebelumnya telah melalui proses penyeleksian oleh pemerintah serta 

lulus dalam proses penyeleksian kemudian diangkat dan diberikan 

pendidikan dan pelatihan agar dapat menjalankan dan tanggung jawab 

yang diberikan. 
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2.22  Indikator Penelitian 

Tabel 2.1 Referensi, Indikator dan Sub Indikator Penelitian 

 

 

Referensi 

  

Indikator 

 

Sub indicator 

Disiplin Kerja Pegawai 

Negeri Sipil pada 

Bagian Tata Usaha 

Kantor Wilayah 

Kementerian Agama 

Provinsi Riau 

Berdasarkan PMA 13  

Tahun 2012 Tipologi 

1.A Pebruari 2016 

 

Disiplin waktu a) Tepat waktu masuk dan 

pulang kantor 

b) Kepatuhan terhadap 

ketertiban pada jam 

kerja 

c) Ketepatan masuk 

setelah jam istirahat 

 

Displin Tugas a) Pelaksanaan tugas 

b) Kesadran pegawai 

terhadap pekerjaan 

c) Penyelesaian tugas 

 

Displin Perilaku a) Kepatuhan pegawai 

dalam berpakaian 

b) Perilaku dalam 

mencerminkan kode 

Etik PNS 

c) Perilaku yang 

berakhlak baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


