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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut sumber 

daya, baik itu Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM). 

Sumber daya manusia adalah yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut 

juga dengan personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan). Keberadaan SDM 

dalam sebuah organisasi sangat menentukan. Betapapun lengkapnya fasilitas, 

sarana dan prasarana canggih yang dimiliki suatu organisasi, namun tanpa 

didukung SDM yang memadai, maka kemungkinan besar organisasi tersebut akan 

mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya. 

Dilihat dari tingkat kedisiplinan kerja seorang pegawai, dapat di ketahui 

sejauh mana sikap kerja mereka terhadap tempat mereka bekerja. Pada dasarnya 

pegawai yang memiliki tingkat kedisiplinan kerja yang tinggi akan menunjukan 

sikap kerja yang baik dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, sehingga 

membuat pegawai merasa ikut memiliki perusahaan dimana dia bekerja atau 

dengan kata lain kesetiaan terhadap organisasi tersebut. Disiplin yang baik 

mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas 

yang diberikan kepadanya. 

Kedisiplinan dapat diartikan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati 

semua peraturan pemeritah dan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan adanya 

kesadaran dalam melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan yang 

diwujudkan dalam disiplin kerja yang tinggi, maka suatu produktivitas kerja akan 
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mudah tercapainya. Faktor utama untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi 

adalah pelaksanaan disiplin kerja dari para pegawai, karena hal tersebut 

merupakan salah satu faktor penentu bagi keberhasilan dan kemajuan dalam 

mencapai tujuan organisasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya faktor yang datang 

dari diri manusia itu sendiri misalnya, kondisi fisik, motivasi, ketrampilan dan lain 

sebagainya dan faktor keduanyaadalah keadaan-keadaan yang datang dari luar 

misalnya, kondisi dan lingkungan kerja yang kurang menyenangkan. Sehingga hal 

tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerja para pegawai 

baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama. 

Dengan adanya produktivitas tenaga kerja yang tinggi dapat menjamin 

bahwa tujuan setiap organisasi akan mudah tercapai apabila para pegawai sadar 

akan pentingnya disiplin kerja. Pada umumnya masalah yang sering terjadi adalah 

sulitnya organisasi untuk mengembangkan ataupun membangun sikap kerja yang 

baik dan benar terhadap pegawainya. Banyak pegawai yang tidak bertanggung 

jawab terhadap pekerjaannya, mereka lebih suka datang terlambat dan 

malasmalasan. Hal ini menunjukan bahwa pegawai tersebut tidak memiliki sikap 

disiplin dalam bekerja sehingga dapat dikatakan tidak mempunyai sikap kerja 

yang benar. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, digunakan  

terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam 

melaksanakan pekerjaan didalam suatu organisasi. Disamping itu disiplin 

bermanfaat mendidik pegawai untuk mematuhi dan menyenangi peraturan, 

prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang 

baik. 
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Kesadaran dan kesejahteraan pegawai merupakan hal yang penting dari 

keberhasilan penegakan disiplin. Kedisiplinan tidak semestinya hanya dihadapkan 

dengan peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi, tetapi harus di imbangi dengan 

tingkat kesejahteraan yang cukup. Dengan terciptanya kesejahteraan, pegawai 

dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan dapat lebih berdisiplin 

sehingga pekerjaan dapat lebih dilakukan seefektif dan seefesien mungkin, 

ancaman dan sanksi hanya dapat mendisiplinkan karyawan dalam jangka pendek 

saja, dalam jangka panjang kedisiplinan harus dapat tumbuh dari dalam individu 

masing-masing bukan tuntutan lembaga semata.  

Disiplin didalam dunia kerja merupakan sarana untuk mencapai 

keberhasilan karena pegawai yang disiplin, tertib akan dapat lebih efektif dan 

efesien dalam bekerja. Pada sebuah organisasi upaya untuk menciptakan disiplin 

selain melalui adanya tata tertib atau aturan yang jelas juga harus ada penjabaran 

tugas dan wewenang yang jelas pula serta tata cara sederhana yang dengan mudah 

dapat diketahui oleh setiap pegawai. Disamping itu adanya sanksi atau hukuman 

yang tegas juga dapat digunakan untuk menegakkan disiplin, namun hendaknya 

hal ini di informasikan terlebih dahulu oleh pegawai. 

Berikut adalah data daftar hadir dan jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan 

Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Riau 
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Tabel I.1Pelanggaran disiplin kerja pegawai dinas pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Riau Tahun 2016 

Sumber, Dinas PUPR kabupaten Kuantan Singingi Riau 2016 

  

 Dari tabel tersebut penulis dapat melihat bahwa banyak Pewawai yang 

melanggar peraturan yang ada di Dinas PUPR Kuansing, seperti di bidang 

sekretariat saja ada 15 orang pegawai yang melanggar peraturan tersebut,bidang 

sumber daya air ada 15 orang, sumber tata ruang dan jasa kontruksi ada 6 orang, 

bidang bina marga 14 orang, dan bidang cipta karya ada 6 orang. baik apel senin, 

alpa, sakit (tanpa surat keterangan sakit dari dokter), izin (tanpa beraturan), dan 

pulang cepat. Disitulah penulis dapat melihat ada ketidak disiplinan pegawai 

dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai pemerintah. 

 Dari pelanggaran yang dilakukan seperti : 

1. Tidak apel senin 

Banyak pegawai yang tidak apel senin, padahal itu adalah tugas dan 

kewajiban mereka sebagai pegawai pemerintah, tetapi mereka ada yang 

tidak melaksanakannnya, 

  Jenis pelanggaran 

Jumlah 

pelanggaran 

(orang) 

Bagian Jumlah 

pegawa

i 

Tidak

Apel 

senin 

(orang) 

Alpa 

(orang) 

Sakit  

 

(orang) 

Izin  

(orang) 

Pulang 

Cepat 

(orang)  

Bidang 

sekretariat 

16  

orang 

5 3 2 1 4 15 

Bidang sumber 

daya air 

19 

orang 

6 2 1 2 4 15 

 

Sumber tata 

ruang dan jasa 

kontruksi 

7 orang 2 1 1 1 1 6 

Bidang bina 

marga 

32 

orang 

6 3 1 2 2 14 

 

Bidang cipta 

karya 

10 

orang 

2 1 1 1 1 6 
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Dengan demikian pimpinan sebagai orang tertinggi di dinas tersebut selalu 

memberikan teguran kepada para pegawainya, dengan bertahap, yaitu 

dengan, teguran, jika masih melnggar dengan dipanggil pribadi, dan 

diberikan surat peringatan. 

2. Alpa 

Banyak pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan, sudah jelas itu sangat 

melanggar aturan yang ada, tetapi itu tidak begitu sering dilakukan oleh 

pegawai. 

Biasanya pemimpin langsug memanggil ke ruangannya untuk diselesaikan 

dan dirubah kedepannya. 

3. Sakit 

Banyak pegawai yang tidak hadir dengan alasan sakit yang tidak ada surat 

keterangan sakit dari dokter, itu jelas mengganggu pekerjaan mereka, 

karena dengan sering sakit tidak beralasan pekerjaan akan terbengkalai 

Oleh karena itu pemimpin selalu menegur, memanggil keruangannya, dan 

memberikan surat peringatan kepada pegawai supaya jangan 

mengulanginya lagi, jika benar-benar sakit harus ada surat keterangan 

sakitnya dari dokter. 

4.  Izin 

Sering diantara pegawai yang izin tak beraturan, padahal pekerjaan sedang 

menunggu untuk di kerjakan, ternyata banyak yang libur tak menentu. 

Dengan demikian pemimpin juga memberikan teguran agar fokus dan 

bersungguh-sungguh dalam menjalankan pekerjaan karena terkadang ada 

pelayanan masyarakat yang terganggu karena ketidak hadirannyanya. 

5. Pulang cepat 

Sering terjadi pada pegawai yang pulang tidak pada waktunya, belum 

waktu yang dijadwalkan untuk pulang mereka sudah pulang, padahal 

jadwal sudah ada ditetapkan oleh pemerintah tetapi mereka masih 

melanngarnya. 
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Ini juga selalu di tegur dan di beri peringatan oleh pimpinan agar tidak 

melakukan hal tersebut, agar pekerjaan bisa dijalankan dan diselesaikan 

dengan baik sehingga apa yang diharapkan pemerintah bisa tercapai. 

 

 

Dari latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk menulis tentang 

disiplin kerja dengan judul “KEDISIPLINAN KERJA PADA DINAS 

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN 

KUANTAN SINGINGI RIAU ”. 

1.2Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang tersebut, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut “ BagaimanaKedisiplinan Kerja Pada Dinas 

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Riau ?”  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan dari penulisan penelitian adalah untuk mengetahui Kedisiplinan 

Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan 

Singingi Riau 

2. Manfaat  

Manfaat dari penelitian adalah :  

1. Sebagai masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

Kabupaten Kuantan singingi Riau mengenai kedisiplinan kerja. 

2. Sebagai bahan acuan bagi UIN SUSKA RIAU dan diharapkan bisa 

memberikan sumbangan baru buat kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya 
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bagi mata kulian yang memperkenalkan materi mengenai kedisiplinan kerja, 

untuk menyelesaikan Tugas Akhir dimasa yang akan datang.  

3. Sebagai referensi dan pertimbangan untuk penulis berikutnya dalam 

penyusunan Tugas Akhir di bidang kedisiplinan kerja.  

4. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam hal kedisiplinan 

kerja. 

1.4 Lokasi dan waktu penelitian 

a. Lokasi 

 Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di 

Jl. Arifin Ahmad lingkungan Pemda Kabupaten Kuantan singingi Riau mengenai 

kedisiplinan kerja. 

b. Waktu 

Penelitian ini di lakukan mulai tanggal 1 juli 2016 sampai sekarang  

1.5 Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer yaitu jenis-jenis data yang dikumpulkan oleh penulis yang 

diperoleh secara langsung dari sumber datanya seperti wawancara dengan 

pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini pada Dinas 

pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Riau.  

2. Data Sekunder 
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Data skunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

penataan atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder 

umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun 

dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan seperti 

informasi menegnai sejarah perusahaan atau dinas,struktur organisasi dan 

buku-buku penunjang yang mendukung penelitian ini. 

b. Sumber data 

 Adapun sumber data yang di gunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Metode observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan langsung pada suatu obyek yang akan diteliti. Dalam hal 

ini observasi meliputi segala hal yang menyangkut pengamanan aktifitas atau 

kondisi perilaku atau non perilaku. Observasi dalam penelitian ini dilakukan 

untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kedisiplinan kerja Pegawai di 

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kuansing Riau  sehingga 

menemukan permasalahan yang ada. 

2.  Wawancara 

Metode wawancara merupakan salah satu proses pengumpulan data untuk 

suatu tujuan penelitian melalui proses percakapan yang berbentuk tanya jawab 

dengan tatap muka. Melalui teknik wawancara ini penulis berusaha mencari 

informasi dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan petugas yang 

mengetahui permasalahan yang ada. 

3.  Dokumentasi 
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Dokumentasi adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan 

data-data yang disediakan oleh instansi maksudnya adalah mencari data mengenai 

hal-hal atau variable-variabel, yang berupa catatan, transkip, buku, surat, notulen. 

Dalam hal ini penulis menggunakan tekhnik pengumpulan data dengan 

menggunakan data yang telah dipublikasi olehDinas Pekerjaan Umum Dan 

Penataan Ruang Kabupaten Kuansing Riau 

1.6  Sistematka Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN : 

Bab ini berisikan alasan pemilihan Judul, perumusan masalah, Tujuan 

Penelitian, manfaat penelitian lokasi dan waktu penelitian,jenis dan 

sumber data dan sisitematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN: 

Bab ini menjelaskan tentang sejarah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Riau. 

BAB III LANDASAN TEORI : 

Bab ini menguraikan tentang pengertian sumber daya air, tujuan 

manajemen SDM, fungsi manajemen  SDM, pengertian  disiplin kerja, 

jenis disiplin kerja, tujuan disiplin kerja, indikator disiplin, upaya 

peningkatan disiplin kerja, dan kedisiplinan menurut islam. 

BAB IV PENUTUP : 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

 


