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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Birokrasi sebagai suatu sistem kerja yang berdasarkan atas tata hubungan 

kerjasama antara jabatan-jabatan secara langsung mengenai persoalan yang formil 

menurut prosedur yang berlaku dan tidak adanya rasa sentiment tanpa emosi atau 

pilih kasih, tanpa pamrih dan prasangka. Birokrasi juga dimaksudkan untuk 

mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang dilakukan banyak orang. Selain 

itu, birokrat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus dilandasi 

persepsi dan kesadaran hukum yang tinggi. 

Untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang kuat, kompak dan bersatu 

padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, 

berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur mewujudkan 

aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan 

aparatur sipil negara sebagai profesi yang dimiliki kewajiban mengelola dan 

mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggung jawabkan kinerjanya dan 

menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara 

yang semuanya diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara. 

Dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja instansi pemerintah 

menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang 

baik, perlu adanya penyatuan arah dan pandangan bagi pegawai pemerintah yang 
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dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik 

manajerial. 

Operasional kerja diseluruh bidang tugas dan unit organisasi instansi 

pemerintah secara terpadu. Selain itu, pendisiplinan pegawai sangat perlu untuk 

meningkatkan citra kerja, dan kinerja pegawai. Pendisiplinan adalah usaha-usaha 

untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek kemampuan untuk 

menaati peraturan. Sedangkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) 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. 

Akan tetapi, kenyataannya fenomena ini sering terjadi di instansi-instansi 

pemerintah atau pun swasta. Sering sekali terlihat di instansi  bahwa masih saja 

ada pegawai yang tidak disiplin, seperti masuk tidak tepat waktu, saat jam kantor 

tidak ada di tempat. 

Dalam upaya mencapai efesiensi kerja, factor kehadiran pegawai 

merupakan hal yang cukup penting. Apalagi berhubungan dengan produksi, 

penggajian, prestasi kerja, dan lain-lain. Pada alat pencatatan absensi pegawai 

yang  memerlukan banyak intervensi pegawai bagian administrasi kepegawaian, 

maupun kejujuran pegawai. Hal ini memungkinkan adanya manipulasi data 

kehadiran apabila pengawasan yang selanjutnya pada proses ini tidak dilakukan 

secara intensif. Di terapkan nya sidik jari (finger print) di instansi pemerintah 

maupun swasta agar pegawai lebih tepat waktu pada jam masuk kantor dan pulang 

kantor. Mesin absensi sidik jari ini biasanya, dipasang pada instansi di dekat ruang 
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tunggu dan di luar pintu masuk ke kantor. Hal ini dilakukan agar atasan atau 

pimpinan bisa melihat tingkat kedisiplinan kehadiran dari masing-masing 

pegawai. 

Sejak tahun 1970-an, beberapa perusahaan sedikitnya sepuluh negara di 

dunia sudah menggunakan teknologi ini. Efesiensi menjadi dasar penggunaan 

sistem identifikasi finger print (sidik jari) di perusahaan atau instansi, alat ini 

mendorong perusahaan untuk menghemat waktu, tenaga, sekaligus menjamin 

keamanan. Dengan demikian, bukti kehadiran pegawai bisa didapat melalui alat 

ini. Manfaat dari finger print ini adalah untuk meningkatkan disiplin kehadiran 

kerja pegawai serta menghindari praktek manipulasi absensi.  

Dengan sistem absensi berbasis finger print (sidik jari) proses pengambilan 

informasi kehadiran pegawai menjadi hampir 100% akurat karena didasarkan 

pada sidik jari masing-masing pegawai, serta proses pencatatan dan pelaporannya 

menjadi otomatis oleh software khusus. Kesalahan maupun manipulasi catatan 

dapat dihilangkan karena intervensi pegawai administrasi menjadi minimal. 

Informasi yang akurat merefleksikan kondisi yang sebenarnya menjadi landasan 

untuk pengambilan keputusan serta kebijakan dan kemajuan suatu instansi atau 

lembaga. 

Kantor Badan Usaha Bandar Udara  Hang Nadim Batam merupakan sarana 

atau tempat diselenggarakannya kegiatan menangani administrasi dan informasi 

mengenai segala urusan kepegawaian dan tempat kegiatan kedinasan 

dilaksanakan. 
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Pada tahun 2016 Kantor Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam 

mulai menerapkan absensi pegawai dengan menggunakan finger print (sidik jari). 

Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya korupsi waktu yang sering 

dilakukan oleh pegawai dengan cara menitip absen kepada pegawai lain. Mesin 

absensi sidik jari ini dipasang di luar pintu masuk ke kantor Badan Usaha Bandar 

Udara. Setiap pegawai mengabsen dengan cara menempelkan salah satu jari 

tangan di alat elektrik. Setiap pegawai wajib melakukan absen dengan batas waktu 

yang telah ditentukan yaitu paling lambat jam 7:30 Wib pada saat masuk kantor 

dan pada saat pulang kantor pukul 16:00 Wib untuk hari senin sampai dengan 

jumat. Penerapan absensi sidik jari (finger print) ini dilakukan agar memudahkan 

atasan untuk melihat tingkat kedisiplinan kehadiran dari masing-masing pegawai. 

Selama menggunakan absensi manual, atasan atau pegawai lain yang melihat 

absensi tidak bisa melihat tingkat kedisiplinan kehadiran pegawai, masalahnya 

pada absensi manual tidak ada keterangan kapan pegawai tersebut datang dan 

pulang, pegawai bisa merapel di hari lain atau menitip absen pada pegawai lain . 

Sehingga menyulitkan atasan untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 90 tahun 2014 yang mengingat bawasanya dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri 

Sipil. 

Berdasarkan observasi, setelah diterapkan absensi sidik jari (finger print) di 

kantor Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam, penerapan absensi sidik 

jari (finger print) sangat efektif digunakan bagi pegawai karena menggunakan 

absensi sidik jari (finger print) sangat mudah dan absensi tidak dapat 
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dimanipulasi. Namun dalam meningkatkan disiplin pegawai di kantor Badan 

Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam, penerapan absensi (finger print) belum 

berjalan dengan efektif, karena masih ada ditemukan pelanggaran yang dilakukan 

oleh pegawai di kantor Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam seperti 

pegawai yang meninggalkan kantor saat jam kerja, datang dan pulang tidak sesuai 

jam kerja, datang ke kantor untuk absensi kemudian meninggalkan kantor, serta 

kurangnya kesadaran pegawai untuk meningkatkan pelayanan yang optimal. 

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan bagian jam kerja dalam pasal 6 ayat 

2  ialah: 

                                              Tabel 1.1  

Bagian Jam Kerja Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan 

Hari Jam Masuk Jam Pulang Jam Istirahat 

Senin 07.00 sampai dengan 08.30 

waktu setempat  

15.30 sampai 

dengan 17.00 

waktu setempat  

12.00 sampai 

dengan 13.00 

waktu setempat 

Selasa 07.00 sampai dengan 08.30 

waktu setempat 

15.30 sampai 

dengan 17.00 

waktu setempat 

12.00 sampai 

dengan 13.00 

waktu setempat 

Rabu 07.00 sampai dengan 08.30 

waktu setempat 

15.30 sampai 

dengan 17.00 

waktu setempat 

12.00 sampai 

dengan 13.00 

waktu setempat 

Kamis 07.00 sampai dengan 08.30 

waktu setempat 

15.30 sampai 

dengan 17.00 

waktu setempat 

12.00 sampai 

dengan 13.00 

waktu setempat 

Jumat 07.00 sampai dengan 08.30 

waktu setempat 

16.00 sampai 

dengan 17.30 

waktu setempat  

11.30 sampai 

dengan 13.00 

waktu setempat 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa sudah ada ketentuannya bahwa dari jam 

masuk, istirahat, hingga pulang. Sudah tertuang dalam peraturan menteri 

perhubungan.  
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Tabel 1.2 

Rekapitulasi Absensi Manual Pegawai Departemen SDM dan Umum Kantor 

Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim tahun 2014/2015 

 

No Bulan Jumlah 

Pegawai 

Hari 

Kerja 

Absensi Jumlah 

Absen A I S 

1 September 30 22 3 1 1 5 

2 Oktober 30 22 - 1 2 3 

3 November 35 22 - 1 3 3 

4 Desember 35 20 3 3 3 9 

5 Januari 35 21 3 1 2 6 

6 Febuari 35 20 4 2 - 6 

7 Maret 35 21 8 3 5 16 

Sumber : Kantor Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam 

Ket: A : Alpa 

        I   : Izin 

        S  : Sakit 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih ada pegawai yang 

absensinya belum optimal. Pada bulan maret tahun 2015 masih ada 8 orang tidak 

masuk kantor dengan alasan yang tidak jelas dan 3 orang pegawai menyatakan 

izin. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kehadiran pegawai pada Kantor Badan 

Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam. 
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Tabel 1.3 

Rekapitulasi Absensi Finger Print (Sidik Jari) Pegawai Pada Kantor Badan  

Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam tahun 2016 

 

No 

 
Bulan 

Jumlah 

pegawai 

Hari 

kerja 

Absensi Jumlah 

Absensi LM CP A I S 

1 Januari 40 22 30 32 8 1 2 11 

2 Febuari 40 19 32 21 6 - 5 11 

3 Maret 40 19 30 25 - - 2 2 

4 April 40 22 35 30 1 1 3 5 

5 Mei 40 22 36 33 - 1 - 1 

6 Juni 40 28 35 20 - - - - 

7 Juli 40 29 36 25 - - - - 

8 Agustus 40 29 29 27 2 - 1 3 

9 September 40 29 30 22 - - - - 

10 Oktober 40 29 37 21 - - 2 2 

11 November 40 22 36 24 - - 1 1 

12 Desember 40 22 33 25 - - - - 

Sumber : Kantor Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam 

Ket :  LM   : Lambat Masuk 

          CP    : Cepat Pulang 

          A      : Alpa 

          I        : Izin 

          S       : Sakit 

  

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih saja ada pegawai yang 

absensinya belum optimal. Pada bulan januari tahun 2016  8 orang tidak masuk 

dengan alasan tidak jelas dan atau alpa dan 2 orang pegawai menyatakan izin. 

Tingkat kehadiran pegawai pada kantor Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim 

Batam dikategorikan belum optimal. Pada penerapan finger print (sidik jari) ini 

sudah bisa dilihat pegawai yang lambat datang dan cepat pulang. Dari hasil 

observasi 15 febuari 2016 juga dilihat bahwa masih banyak masalah-masalah lain 

pada disiplin pegawai seperti tidak ada nya di tempat saat jam kerja, dan 

ditemukan juga pegawai yang istirahat sebelum jamnya.  
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Pada uraian diatas, maka Penulis  ingin melakukan penelitian judul pada 

penelitian ini “ANALISIS PENGARUH PENERAPAN FINGER PRINT  (SIDIK 

JARI) TERHADAP KEDISIPLINAN PEGAWAI PADA BAGIAN 

DEPARTEMEN SDM DAN UMUM KANTOR BADAN USAHA BANDAR 

UDARA HANG NADIM BATAM”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah penerapan absensi finger print berpengaruh terhadap disiplin 

Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim 

Batam? 

2. Apakah ada hubungan yang signifikan dengan diterapkan nya absensi 

finger print terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan 

Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan absensi finger 

print terhadap disiplin Pegawai di Kantor Badan Usaha Bandar Udara 

Hang Nadim Batam 

2. Untuk mengetahui adakah hubungan positif antara penerapan absensi 

finger print terhadap displin pegawai negeri sipil di Kantor Badan Usaha 

Bandar Udara Hang Nadim Batam 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Adapun manfaat praktisnya adalah diharapkan penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi penerapan ilmu bagi yang diperoleh di kelas, terutama 
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untuk mencari jalan keluar dari masalah yang menyangkut kedsplinan 

pegawai. 

2. Manfaat teoritis , adapun manfaat teoritis nya diharapkan penelitian ini 

mampu menjadi bahan masukan serta informasi bagi pemerintah 

khususnya bagian kepegawaian, serta menjadi referensi bagi peneliti lain, 

yang ingin meneliti. 

3. Manfaat Individual nya adalah manfaat bagi peneliti untuk 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan 

di Universitasi Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan membuat 

laporan atau skripsi secara ilmiah dan sistematis, dan menambah ilmu 

pengetahuan, pengalaman dan pengamatan mengenai absensi finger print 

(sidik jari). 

1.5 Batasan Penelitian  

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan luasnya  ruang 

lingkup penelitian maka peneliti dapat memberikan batasan terhadap masalah-

masalah yang akan diteliti, oleh sebab itu peneliti hanya membatassi hanya 

berkaitan dengan “Analisis Pengaruh Penerapan Finger Print (Sidik Jari) 

Terhadap Kedisiplinan Pegawai Pada Bagian Departemen SDM dan Umum Pada 

Kantor Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

 Secara garis besar penulisan ini akan dipaparkan dalam lima pokok 

bahasan (BAB) dari masing-masing bab ini dibagi dari dalam beberapa sub-sub 

sebagai berikut ini: 
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BAB I  PENDAHULUAN  

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  TELAAH PUSTAKA 

 Pengertian Fringer Print, manfaat fringer print, pengertian displin, 

pengertian displin menurut teori islam, factor-faktor yang 

mempengaruhi kedisplinan, motivasi, serta pembinaan sebagai pemicu 

kedisplinan. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini akan membahas metode yang digunakan, pendekatan 

apa, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber 

data, teknis analisis data, dan lokasi penelitian.  

BAB IV  GAMBARAN UMUM PENELITIAN  

 Pada bab ini penulis kemukakan tentang tinjauan umum Bagian 

Kepegawaian Kantor Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam, 

struktur organisai dan kegiatan kerja organisasi Bagian Kepegawaian. 

BAB V  PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini akan memaparkan beberapa data serta pemaparannya 

secara sistematis. 

BAB VI  PENUTUP  

 Dari berbagai pembahasan dia atas pada bab ini penulis menyajikan 

kesimpulan dan saran yang dianggap perlu.  

 


