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ABSTRAK 

 

UPAYA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 

MENGGUNAKAN SISTEM ABSENSI SIDIK JARI (FINGERPRINT) 

PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH 

Oleh:  

Amni Ayu Sri Rizki Stpl 

Nim. 11575204876 

 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli 

Tengah, sebagai salah satu OPD yang menerapkan sistem absensi sidik jari 

(fingerprint) untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai. Penggunaan absensi sidik 

jari (fingerprint) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas kerja yaitu dengan 

meningkatkan disiplin kerja. Hal ini juga terjadi karena mesin biometric tersebut 

tidak dapat dimanipulasi karena laporan bersifat otomatis atau paperless. 

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil merupakan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam 

mewujudkan kedisiplinan dan peningkatan kinerja ASN karena berdasarkan 

undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepagawaian 

menjelaskan PNS merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi 

masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila dan 

perundang-undangan dasar 1945, negara dan pemerintah serta 

menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan. Dalam penerapan 

disiplin terdapat tiga indikator yang mempengaruhi kedisiplinan yaitu disiplin 

waktu, disiplin tanggung jawab dan disiplin peraturan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan 

bagaimana upaya peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) 

menggunakan sistem absensi sidik  jari (fingerprint) pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Tapanuli Tengah. Tekhnik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi untuk kemudian dijadikan kesimpulan sesuai 

dengan indikator yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan dengan tekhnik in-

depth interview digunakan agar mendapatkan informasi yang mendalam dengan 

subjek penelitian yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwasanya upaya peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara 

(ASN) menggunakan sistem absensi sidik  jari (fingerprint) pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah terbukti meningkat dengan 

bertambahnya persentase tingkat kehadiran, keberadaan pegawai dikantor 

selama jam kerja serta meningkatnya respon positif dari penerima pelayanan 

terhadap kinerja PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Namun dalam hal ini dibutuhkan peran pengawasan baik itu dari pimpinan 

instansi ataupun dari pemerintah daerah agar penerapan aturan, pemberian 
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Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan sanksi atau hukuman disiplin seperti 

yang sudah tertera pada Surat Edaran Bupati Nomor 900/1171/2018 tentang 

Perubahan surat edaran Bupati Tapanuli Tengah Nomor 900/842/2018 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan ASN/PNS/CPNS dan Penegakan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah 

dapat terlaksana sebagaimana mestinya. 

Kata Kunci : Administrasi Kepegawaian, Aparatur Sipil Negara (ASN), 

Disiplin dan Absensi Sidik Jari (Fingerprint) 
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KATA PENGANTAR 

ِحْيمِ  ْحَمِن الرَّ  ِبْســــــــــــــــــِم هللِا الرَّ
Assalamu’alaikum warrahmatullah wabarakatuh. 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas Rahmat 

dan Karunia-Nya tiada terkira. Shalawat dansalam kepada baginda Nabi 

Muhammad SAW, semoga kita senantiasa menghidupkan Sunnahnya disegala 

sendi kehidupan, sehingga kita menjadi umat yang mendapatkan syafa’atNya di 

kemudian hari, amin. 

Penulisan skiripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian 

Komperhensif Sarjana Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “Upaya Peningkatan Disiplin 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Menggunakan Sistem Absensi Sidik Jari 

(Fingerprint) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah”.  

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  

strata (S1) prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, baik 

berupa dukungan materil, jasa terutama do’a. Pada kesempatan kali ini penulis  

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sedikit banyaknya telah 

berpengaruh terhadap skripsi ini, khususnya kepada : 

1. Kedua orangtua yang saya cintai karena Allah SWT, yang tidak pernah 

putus do’a, bantuan materil serta dukungannya yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu. Selalu memberikan semangat, arahan, bimbingan, kasih 
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sayang tanpa batas, mengingatkan selalu kita tidak sendiri karena Allah 

SWT selalu ada diamanapun kita berada sehingga penulis menjadi 

semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula saudara tercinta 

karena Allah yang tak bosan-bosan memberi support dan semangat 

pantang menyerah untuk menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., Selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Drs. H. Muh Said, HM, M. Ag., MM., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

4. Para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Wakil Dekan I 

Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Prof. Dr. Leny 

Nofianti, MS,SE,M.Si,Ak.CA., Wakil Dekan II Bidang Administrasi 

Umum dan Keuangan, Ibu Dr. Juliana, SE, M.Si., Wakil Dekan III Bidang 

Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Amrul Muzan, SHI, M.Ag. 

5. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Bapak Dr. Kamaruddin 

S.Sos, M.Si., dan Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi 

Negara, Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP. 

6. Bapak Muammar Alkadafi, S. Sos, M. Si., Selaku Dosen Pembimbing 

yang telah meluangkan waktunya dan memberi ilmu, arahan yang sangat 

baik dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga Bapak tetap dalam 

keadaan sehat dan diberikan keberkahan. 

7. Bapak Afrizal, S. Sos, M. Si selaku dosen Penasehat Akademik yang 

memberikan arahan serta motivasi sejak memasuki perkuliahan. Semoga 

Bapak tetap dalam keadaan sehat dan diberi keberkahan umur. 
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8. Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah bersedia 

memberikan data-data dan informasi yang dimuat dalam skripsi ini. 

9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama pada Prodi Ilmu Administrasi 

Negara atas ilmu dan arahan yang telah diberikan. 

10. Tim Jannatul Warrior dan Tim Ukhuwah yang acap kali ada di saat yang 

lain tidak. Yang mau berkorban atas nama “kawan”, yang menasehati 

layaknya “sahabat”, yang merangkul layaknya “saudara”. Semoga 

ukhuwah kita sampai ke Jannah. 

11. Kepada Keluarga Besar Rumah Tahfidz Alif, Rohis ISC Al-Iqtishodi, 

Himpunan Mahasiswa Sibolga Tapanuli Tengah (HIMASTAP), Tim KKN 

Desa Kelawat dan BEM Fekonsos Kabinet Senyum Kebaikan yang telah 

menemani penulis untuk menikmati sisa waktu di kampus dan dibumi 

perantauan ini. 

12. Kepada seluruh tim khusus yang sudah bertugas setiap hari, rela menjadi 

alarm untuk selalu mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

Karena tekanan kalianlah yang membuat penulis terdorong agar segera 

menyelesaikannya. 

13. Semua orang-orang hebat yang terlibat yang tak bisa disebut satu persatu. 

Jasa kalian akan tetap dikenang. Semoga kebaikan-kebaikan akan 

bertebaran dimana-mana. Terima kasih. 

Penulis berdoa agar segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan 

kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT sebagai amal 

sholeh. 
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Akhirnya pada Allah Subhanallahu wa Ta’ala penulis memohon agar usaha 

ini dijadikan salah satu amal shalih dan bermanfaat untuk lingkup Akademisi 

kedepannya. 

 

Pekanbaru, 20 Desember 2019 

Penulis, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Belakangan ini, Pemerintah sedang giat melakukan berbagai agenda 

reformasi birokrasi dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang 

produktif, efisien, efektif dan ekonomis. Untuk itu Pemerintah telah 

menyiapkan berbagai instrumen peraturan pemerintah dan kebijakan lainnya 

terkait dengan pedoman penyelenggaraan reformasi birokrasi. 

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan 

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut 

aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya 

manusia aparatur.Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah 

strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan 

berhasil guna dalam mengemban tugas-tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan nasional. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu 

pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan 

strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan 

dengan perkembangan tersebut. 

Berdasarkan Wikipedia adapun ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber 

adalah jabatan administratif yang terorganisasi, setiap jabatan memiliki 

wilayah kompetensi sendiri, para pejabat merupakan subjek untuk mengontrol 

dan mendisiplinkan pegawai, pengawai negeri ditentukan berdasarkan pada 
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kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian serta menerima 

gaji sesuai pangkat atau kedudukannya. Sehingga dalam mewujudkan ciri 

tersebut diperlukan adanya peraturan yang benar-benar ditaati agar 

pelaksanaan reformasi birokrasi dapatberjalan dengan sepenuhnya. 

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, Aparatur 

Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina 

kepegawaian dan diserahi dalam suatu tugas negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Sedangkan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan berdasarkan 

pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

adalah pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh 

pejabat yang berwenang serta diserahi tugas Negara/wilayah dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, 

PNS merupakan  unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan 

menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di 

suatu wilayah. 

Dalam suatu instansi, untuk menghasilkan pelayanan yang baik, 

membutuhkan pegawai yang baik, dan pegawai yang baik dapat dinilai 
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melalui sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik, kesetiaan dan ketaatan 

kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung 

jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan 

kesatuan bangsa.  

Menurut Singodimedjo dalam Edy Sutrisno (2016:86) bahwa 

kedisiplinan adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi 

dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Disiplin 

pegawai yang baik akan mempercepat tujuan instansi, sedangkan disiplin yang 

merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan 

instansi tersebut. Pendisiplinan tersebut merupakan usaha-usaha untuk 

menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan 

untuk menaati sebuah 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 maka 

akandijatuhi hukuman. Hingga dalam hal ini untuk memperoleh output kinerja 

dari Pegawai Negeri Sipil yang disiplin, salah satu instrument yang digunakan 

pemerintah adalah dengan mengeluarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin PNS sebagai pengganti PP No. 30 Tahun 1980.  

Berkaitan dengan kedisiplinan ini, sejak tahun 1970-an, beberapa 

organisasi sedikitnya sepuluh negara di dunia sudah menggunakan teknologi 

fingerprint. Efisiensi menjadi dasar penggunaan sistem identifikasi sidik jari 

di organisasi atau instansi tersebut. Karena alat ini mendorong organisasi 

untuk menghemat waktu, tenaga, sekaligus menjamin keamanan. Fingerprint 
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merupakan salah satu bentuk cetakan yang menggunakan karakteristik fisik 

seseorang untuk mengidentifikasi. Penggunaan sistem fingerprint akan 

mengurangi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh penggunaan sistem 

presensi manual. Dengan adanya sistem absensi biometrik fingerprint, tingkat 

kecurangan yang sering terjadi seperti manipulasi data dan penitipan presensi 

dapat dikurangi. 

Sistem pengamanan dengan menggunakan sidik jari sudah mulai 

dipergunakan di Amerika oleh seorang bernama E. Henry pada tahun 1901. 

Henry menggunakan metode sidik jari untuk melakukan identifikasi pekerja 

dalam rangka mengatasi pemberian upah ganda. Sistem Henry menggunakan 

pola ridge (Ridge = punggung alur pada kulit, baik pada tangan atau kaki), 

yang terpusat pada pola jari tangan, jari kaki, khususnya telunjuk. 

Berdasarkan Observasi prapenelitian yang peneliti lakukan pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, sebelum penerapan sistem presensi 

fingerprint diterapkan dan masih menggunakan presensi manual, terdapat 

banyak kecurangan-kecurangan seperti penitipan absen ataupun kebiasaan 

para Pegawai Negeri Sipil untuk datang terlambat atau bahkan tidak datang 

sama sekali.Padahal berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 11 pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa 

setiap Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk masuk kerja dan menaati 

ketentuan jam kerja. Ditambah lagi, kedisiplinan akan sangat berpengaruh 

tehadap kinerja pegawai. Hal ini dapat dilihat padabulan Juli 2017 ketika 

proses pengurusan kenaikan pangkat. Banyaknya tenaga pendidik yang 

menunggu pegawai di ruang tunggu karena pegawai belum datang. Sehingga 
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proses pengumpulan berkas tertunda dan tergesa-gesa karena sudah mencapai 

batas waktu pengumpulan. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dan 

komunikasi antar pegawai yang berada pada Dinas Pendidikan Tapanuli 

Tengah dengan para pegawai atau tenaga pendidik yang juga disebabkan 

karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka terhadap persyaratan 

sehingga harus mengantar berkas berkali-kali.  

Berdasarkan artikel yang terdapat pada web resmi Kabupaten Tapanuli 

Tengah pada tanggal 3 Juli 2017 menjelaskan bahwa Bachtiar Ahmad Sibarani 

selaku Bupati Tapanuli Tengah beserta jajarannya melakukan Inspeksi 

mendadak (sidak) pertama pasca pelantikan dan libur lebaran tanggal 03 Juli 

2017 ke berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli 

Tengah, ditemukan sekitar 178 orang yang tidak hadir, diantaranya izin 

sebanyak  38 orang, sakit sebanyak 18 orang dan alpha 122 orang. Beberapa 

bulan kemudian, ketika Bupati dan Wakil Bupati melakukan inspenksi 

mendadak (sidak) lanjutan, masih banyak terdapat ASN yang tidak ada di 

lokasi kerja ketika jam kerja. Tentu hal ini merupakan salah satu faktor 

pendorong yang membuat Bachtiar Ahmad Sibarani selaku Bupati Tapanuli 

Tengah menginginkan seluruh instansi yang berada di Tapanuli Tengah wajib 

menggunakan presensi fingerprint, guna memantau kedisiplinan para Pegawai 

Negeri Sipil yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah, ditambah lagi sistem 

absensi fingerprintmerupakan salah satu alternatif terbaik dalam memantau 

kehadiran karena sidik jari tiap individu unik, belum pernah ditemukan adanya 

persamaan, tidak ada titip dan rapel absen, objektif (jam masuk dan pulang 

tercatat), kenyamanan, keamanan, menghindari penyalah gunaan daftar hadir, 
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mengurangi pekerjaan administratif secara manual, pegawai lebih tepat waktu, 

mendukung peningkatan produktivitas, mendukung pembinaan kepegawaian 

serta efektivitas waktu dan efisiensi biaya. Perubahan ini juga beriringan 

dengan dikeluarkannya surat edaran oleh Bupati Tapanuli Tengah Nomor 

:900/1171/2018 tanggal 02 April 2018 yang sebelumnya sudah diatur dalam 

surat edaran Nomor : 900/842/2018 tanggal 28 Februari 2018 namun 

dilakukan revisi, dimana surat edaran tersebut menjelaskan tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan ASN/PNS/CPNS dan Penegakan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada 

surat ini dijelaskan bahwa Biaya Honorarium, Insentif dan KS akan 

dihapuskan dan diganti dengan pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan 

(TPP) ASN dan besarannya disesuaikan dengan jabatan. Pergantian Tunjangan 

Perbaikan Penghasilan (TPP) ini juga akan disesuaikan dengan peningkatan 

jumlah kehadiran melalui absensi sidik jari (fingerprint) yang sudah dipasang 

pada setiap instansi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan hal ini juga 

membuktikan bahwa ASN tersebut memiliki sifat disiplin serta kesadaran diri 

sebagai abdi Negara dan abdi masyarat, terutama untuk melaksanakan tugas 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing demi menyukseskan 

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah yaitu mewujudkan 

masyarakat Tapanuli Tengah yang mandiri, berakhlak dan berkeadilan 

sejahtera dan menuju pemerintahan yang bersih.  

Dengan diterapkannya peraturan ini, peneliti tertarik meneliti 

bagaimana perubahan kedisiplinan serta peningkatan kinerja para pegawai 



7 

 

 

negeri sipil (PNS) di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah setelah diberlakukannya sistem 

absensi sidik jari (fingerprint) tersebur. Maka dengan ini peneliti mencoba 

untuk mengangkat judul :“Upaya Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil 

Negara (ASN) menggunakan Sistem Absensi Sidik Jari (Fingerprint) pada 

Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah di dala 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbedaan tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) 

sebelum dan sesudah menggunakan sistem absensi sidik jari (fingerprint) 

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah ? 

2. Apa sajakah hambatanupaya peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara 

(ASN) dalam menggunakan sistem absensi sidik jari (Fingerprint) pada 

Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagimana perbedaan tingkat disiplin Aparatur Sipil 

Negara (ASN) sebelum dan sesudah menggunakan sistem absensi sidik 

jari (fingerprint) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah. 

2. Untuk mengetahui hambatan upaya peningkatan disiplin Aparatur Sipil 

Negara (ASN) dalam menggunakan sistem absensi sidik jari 

(Fingerprint) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Dari judul penelitian tersebut penulis berharap penelitian ini dapat 

memberikan manfaat yang  baik secara teoritis maupun secara praktis. 

Berikut ini manfaat yang diharapakan penulis : 

1. Manfaat yang bersifat teoritis  

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan pengembangan pengetahuan yang berhubungan dengan 

organisasi Pemerintahan . 

b. Memberika kesempatan kepada peneliti untuk mengaplikasikan ilmu 

dan teori yang dipelajari selama ini . 

c. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan 

sehingga memberikan kontribusi pemikiran khususnya bagi 

pengembangan Ilmu administrasi Negara. 

d. Sebagai bahan pemahaman dan referensi untuk penelitian 

selanjutnya.  

2. Manfaat yang bersifat praktis  

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan 

kepada para pemimpin Kabupaten Tapanuli Tengah serta Kepala 

Dinas Pendidikan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka 

meningkatkan disiplin pegawai, sehingga Kabupaten Tapanuli Tengah 

dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat 

meningkatkan kinerja pegawai.  

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi kepada masyarakat mengenai disiplin dan kinerja pegawai 

di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah maka penulis 

menyusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini dan konsep operasional sebagai alat ukur 

dari penelitian.  

BAB III    : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan bentuk lokasi penelitian, jenis dan sumber data 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan analisis 

data. 

BAB IV    : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan 

diteliti dan tempat dimana akan dilakukannya penelitian, seperti 

lokasi penelitian, karakteristik dan struktur organisasi kantor. 

BAB V     : ANALISIS DATA 

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan uraian tentang hasil 

penelitian yaitu efektivitas penerapan absensi fingerprint dalam 

meningatkan disiplin pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah. 
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BAB VI    : PENUTUP 

Pada bab ini menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang telah penulis lakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Administrasi Kepegawaian 

2.1.1. Administrasi Kepegawaian 

Menurut Burhanuddin A. Tayibnapis dalam Rusdi dan Muammar 

Alkadafi (2018:15), Administrasi Kepegawaian adalah upaya memperoleh 

pegawai negeri sipil yang loyal kepada Pancasila dan undang-undang dasar 

1945 cakap, terampil, jujur dan disiplin dalam melaksanakan pokok 

pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan menurut William Moncher dalam 

Donald Kingsley mengemukakan bahwa administrasi kepegawaian membahas 

seluruh aktivitas dan kinerja pegawai yang dimulai dari penerimaan gaji tes 

masuk pegawai, penilaian kecakapan pegawai, pemindahan pegawai, kenaikan 

pangkat, latihan dan pendidikan kehadiran absensi pengeluaran pegawai 

kesehatan rekreasi kesejahteraan, lingkungan kerja, kerjasama pegawai, 

kerjasama pegawai dan atasan peraturan dan ketentuan lainnya. 

 Berdasarkan kepada beberapa pengertian yang telah disebutkan diatas 

dapat disimpulkan bahwa pengertian administrasi kepegawaian negara adalah 

pengelolaan kepegawaian negara atau pegawai negeri yang dikaji sebagai ilmu 

seni mempelajari proses penggunaan tenaga manusia mulai mulai penerimaan 

hingga pemberhentiannya. Selain itu, administrasi kepegawaian negara adalah 

proses penyelenggaraan politik kepegawaian atau program kerja, dan tujuan 

yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha 

kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. 
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2.1.2.Tujuan Administrasi Kepegawaian 

Menurut pigors dan Myers tujuan administrasi kepegawaian adalah 

sebagai berikut 

1. Effective utilization of human resaource, yaitu memanfaatkan tenaga 

manusia secara efektif. Sumber daya manusia dapat memberikan hasil 

pekerjaan yang memuaskan titik semua tenaga kerja dalam organisasi dapat 

bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Administrasi 

kepegawaian berarti mengelola personalitas para pegawai sesuai dengan 

kemampuan keahlian dan kebutuhan organisasi. Demikian pula tenaga kerja 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi harus dilatih agar memiliki 

keahlian yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga langkah awal dari 

proses administrasi kepegawaian adalah pengadaan atau rekrutmen tenaga 

kerja dalam proses pengadaan tenaga kerja diperlukan analisis kebutuhan 

menyangkut semua fungsi dan tugas yang ada titik Dengan demikian 

organisasi membutuhkan pengisian tenaga untuk setiap fungsi dan tugas 

tugas tersebut. jika pengadaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan yang 

ada, demikian pula tenaga kerja yang direkrut itu sesuai dengan persyaratan 

yang dikemukakan sehingga efektivitas tenaga kerja dalam organisasi akan 

diperoleh 

2. Desirable working relationship among all members of the organization, 

yaitu membangun sistem yang integral, artinya setiap subsistem saling 

berhubungan dan melaksanakan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan 

yang telah direncanakan titik hubungan kerja antar pegawai, antara atasan 
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dan bawahan ke atasan dan koleganya, dan bawahannya dengan bawahan 

menentukan keberhasilan penugasan. Hubungan kerja yang diharapkan 

adalah hubungan kerja yang harmonis lahir dari batin sehingga para pegawai 

menikmati pekerjaannya masing-masing. 

3. Maximum individual development, yaitu mengembangkan kecakapan 

individu semaksimal mungkin. 

2.1.3. Batasan Administrasi Kepegawaian 

Menurut Rusdi dan Muammar Alkadafi (2018:9), Batasan administrasi 

kepegawaian mengambil referensi dari manajemen personalia karena menurut 

Burhanudin menyebutkan tidak ada perbedaan prinsip antara administrasi 

kepegawaian dengan manajemen personalia. dengan demikian administrasi 

kepegawaian dapat diberi batasan sebagai upaya untuk memperoleh pegawai 

negeri sipil yang setia dan loyal pada Pancasila dan undang-undang dasar 

1945, cakap dan terampil secara jujur dan disiplin dalam melaksanakan tugas 

pokok pemerintah dan pembangunan. upaya tersebut dilakukan melalui 

perencanaan pengarahan dan pengawasan terhadap pengadaan pegawai 

pembinaan gaji dan kesejahteraan nya , pemberhentian secara kegiatan 

mengintegrasikan kepentingan pemerintah dan pegawai selaku perorangan. 

Batasan administrasi di sini diberikan pada pengertian yang luar agar 

tidak dikacaukan dengan tata usaha kepegawaian. karena istilah ini sering 

dipergunakan untuk menunjukkan kegiatan pendataan dan kearsipan titik 

administrasi kepegawaian merupakan suatu sistem terbuka yang terdiri dari 

unsur-unsur atau komponen yang dikendalikan ke arah sasaran agar mencapai 
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hasil hasil yang optimal untuk sistem mendapat input berupa informasi tentang 

kebutuhan tenaga yang diperlukan bagi pembangunan dan pelayanan 

masyarakat. 

2.1.4. Aparatur Sipil Negara 

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, Aparatur 

Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina 

kepegawaian dan diserahi dalam suatu tugas negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Sedangkan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

2.1.5. 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 kemudian 

diangkat dan diberikan pelatihan agar dapat menjalankan tanggungjawab yang 

diberikan. 

Sedangkan Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara yang telah 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-
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undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat atau diserahi tugas Negara 

lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan 

gaji menurut peraturan yang berlaku. 

Menurut Rusdi dan Muammar Al Kadafi (2018:42)  menjelaskan 

bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 

(ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. Sedangkan menurut undang-undang nomor 43 tahun 

1999 pasal 1 atas perubahan undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang 

pokok-pokok kepegawaian adalah sebagai berikut: PNS merupakan unsur 

aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetian dan 

ketaatan kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945, Negara dan 

pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan. 

2.2 Disiplin Kerja 

2.2.1. Pengertian Disiplin Kerja 

Kedisiplinan merupakan fungsi operasional manajemen sumber daya 

mannusia terpenting karena semakin baik disiplin kerja pegawai maka 

semakin baik pula kinerja yang dicapai. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi 

organisasi untuk mencapai hasil yang optimal.  

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2006:444) Disiplin kerja adalah  

kesadaran dan kerelaan seseorang dalam menaati semua peraturan organisasi 

dan norma-norma sosial yang berlaku. Sedangkan Rivai (2011:825) 

menerangkan bahwa Disiplin kerja merupakan suatu alat yang dipergunakan 
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para manager untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia 

untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan seorang dalam memenuhi segala peraturan 

organisasi. 

Dari beberapa pengertian disiplin kerja yang dikemukakan beberapa 

para ahli dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah sikap kesadaran, 

kerelaan dan kesediaan seseorang dalam mematuhi dan menaati peraturan dan 

norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan sekitarnya. 

2.2.2. Bentuk Disiplin Kerja 

Mangkunegara (2011 :129) mengemukakan bahwa terdapat tiga 

bentuk disiplin kerja yaitu : 

1. Disiplin preventif  

Merupakan suatu upaya untuk menggerakkan mengikuti dan mematuhi 

pedoman kerja, aturan-aturan yang telah ditentukan. Tujuan dasarnya 

adalah untuk menggerakkan pegawai berdisiplin diri. 

2. Disiplin kolektif 

Merupakan suatu upaya menggerakkan pegawai dalam menyatukan 

satu aturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai 

dengan pedoman yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk 

memperbaiki pegawai pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku 

dan memberikan pelajaran kepada pelanggar. 

3. Disiplin progresif 

Merupakan kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman yang lebih 

berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. 
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2.2.4. Jenis-jenis Disiplin Kerja 

Menurut Handoko (2001: 101) jenis-jenis disiplin kerja dibagi 2 (dua), 

yaitu: 

1. Self discipline 

Disiplin ini timbul karena seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya dan 

telah menjadi bagian dari organisasi, sehingga orang akan tergugah 

hatinya untuk sadar dan secara sukarela mematuhi segala peraturan yang 

berlaku. 

2. Command discipline 

Disiplin ini tumbuh bukan dari perasaan ikhlas, akan tetapi timbul karena 

adanya paksaan/ancaman orang lain 

Dalam setiap organisasi, yang diinginkan pastilah jenis disiplin yang 

pertama,yaitu datang karena kesadaran dan keinsyafan. Akan tetapi kenyataan 

selalu menunjukkan bahwa disiplin itu lebih banyak di sebabkan oleh adanya 

semacam paksaan dari luar. Disiplin mengacu pada pola tingkah laku dengan 

ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Adanya hasrat yang kuat untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang sudah 

3. menjadi norma, etika, kaidah yang berlaku. 

2. Adanya perilaku yang terkendali. 

3. Adanya ketaatan. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya disiplin kerja seorang 

pegawai/pegawaidapat dilihat dari: 
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1. Kepatuhan pegawai/pegawai terhadap peraturan yang berlaku, termasuk 

tepat. 

2. waktu dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. 

3. Bekerja sesuai prosedur yang ada. 

4. Pemeliharaan sarana dan perlengkapan kantor dengan baik. 

2.2.5. Prinsip-prinsip Pendisiplinan 

Dengan adanya tata tertib yang ditetapkan, dengan tidak sendirinya 

para pegawai akan mematuhinya, maka perlu bagi pihak organisasi 

mengkondisikan pegawainya dengan tata tertib kantor. Untuk mengkondisikan 

pegawai agar bersikap disiplin, maka dikemukakan prinsip pendisiplinan 

sebagai berikut: 

1. Pendisiplinan dilakukan secara pribadi 

Pendisiplinan ini dilakukan dengan menghindari menegur kesalahan 

dihadapanorang banyak, karena bila hal tersebut dilakukan menyebabkan 

pegawai yangbersangkutan malu dan tidak menutup kemungkinan akan 

sakit hati. 

2. Pendisiplinan yang bersifat membangun 

Selain menunjukkan kesalahan yang dilakukan pegawai, haruslah disertai 

denganmemberi petunjuk penyelesaiannya, sehingga pegawai tidak merasa 

bingungdalam menghadapi kesalahan yang dilakukan. 

3. Keadilan dalam pendisiplinan 

Dalam melakukan tindakan pendisiplinan, hendaknya dilakukan secara 

adil tanpapilih kasih serta tidak membeda-bedakan antar pegawai. 
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4. Pendisiplinan dilakukan pada waktu pegawai tidak absen. 

Pimpinan hendaknya melakukan pendisiplinan ketika pegawai yang 

melakukankesalahan hadir, sehingga secara pribadi ia mengetahui 

kesalahannya.Setelah pendisiplinan hendaknya dapat bersikap wajar. Hal 

itu dilakukan agar proses kerja dapat berjalan lancar seperti biasa dan 

tidakkaku dalam bersikap. 

2.2.6. Indikator Disiplin Kerja 

Menurut Robbinsdalam Defiat (2015:20) ada beberapa indikator yang 

dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan pada suatu organisasi,yaitu : 

1. Disiplin waktu 

Salah satu indikator penentuan disiplin adalah disiplin waktu, hal ini 

diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan 

terhadap organisasi, baik dalam segi waktu datang, pulang atau bahkan 

ketepatan waktu dalam menjalankan tugas/ pekerjaan dengan baik dan 

benar. Dengandisiplin waktu maka dapat mempengaruhi semangat 

pegawai untuk menjalankan tugas serta mendapatkan hasil kinerja yang 

diharapkan . 

2. Disiplin tanggung jawab 

Rasa tanggung jawab yang tinggi sangat berpengaruh terhadap disiplin 

kerja. Dengan adanya rasa tanggung jawab dari setiap pegawai dalam 

menyelesaikan rencana dan target kinerja yang sudah ditetapkan maka 

akan tercapainya tujuan yang sudah ditargetkan. Rasa tanggung jawab juga 

dapat dilihat melalui pemakaian perlengkapan/peralatan yang tersedia pada 

ruang kerja, karena hal ini merupakan salah satu faktor penunjang 
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keberhasilan pekerjaan. Maka dalam hal ini dibutuhkan sikap kehati-hatian 

dari setiap pegawai dalam menggunakannya. Dengan begitu disiplin 

tanggung jawab  sangat berpengaruh terhadap disiplin kerja pegawai. 

3. Disiplin peraturan 

Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis merupakan 

suatu hal yang wajib dibuat agar tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk 

itu dibutuhkan sikap taat dari setiap pegawai terhadap komitmen yang 

sudah ditetapkan. Menaati peraturan yang berlaku merupakan hal yang 

wajib dilakukan oleh setiap pegawai, karena hal ini membuktikan akan 

keseriusan dan kepatuhan pegawai terhadap organisasi. Seperti aturan 

berpakaian, karena penampilan merupakan hal pertama yang dapat dilihat 

oleh mata dalam menilai karakter seseorang. Maka dalam hal ini 

diperlukan adanya aturan serta keselarasan agar terciptanya keindahan dan 

keteraturan. Dengan berpenampilan rapi dapat menjadi salah satu penilaian 

dalam disiplin kerja. 

2.2.7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

Asumsinya bahwa pemimpin mempunyai pengaruh langsung atas 

sikap kebiasaan yang diperoleh pegawai. Kebiasaan itu ditentikan oleh 

pemimpin, baik dengan iklim atau suasana kepemimpinan maupun melalui 

contoh diri pribadi. 

Baik buruknya disiplin seseorang dalam bekerja tidak muncul begitu 

saja, melainkan dapat oleh beberapa faktor. Menurut Singodimedjo dalam 

Sutrisno (2014:89) ada beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin kerja 

pegawai yaitu: 
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1.      Besar Kecilnya Pemberian Kompensasi 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2002:54) kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung 

yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada 

organisasi. Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-

imbalan finansial (financial reward) yang diterima oleh orang-orang 

melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Pada 

umumnya kompensasi berupa upah atau gaji, insentif, tunjangan dan 

fasilitas pendukung lainnya.Besar kecilnya kompensasi dapat 

mempengaruhi tegaknya disiplin, para pegawai akan mematuhi segala 

peraturan yang berlaku, bila ia merasa mendapat jaminan balas jasa yang 

setimpal dengan balas jerih payahnya yang telah dikontribusikan bagi 

organisasi. Bila ia menerima konpensasi yang memadai, mereka akan 

bekerja dengan tenang dan tekun, serta selalu berusaha bekerja dengan 

sebaik-baiknya. Bila konpensasi yang diterima jauh dari memadai, maka ia 

akan berpikir mendua, dan berusaha mencari tambahan penghasilan lain 

dari luar, sehingga menyebabkan ia sering mangkir dan sering minta izin 

keluar. Namun demikian pemberian kompensasi yang memadai belum 

tentu juga menjamin tegaknya disiplin. 

2.      Ada Tidaknya Keteladanan Pemimpin dalam Organisasi. 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2011:157) pemimpin adalah 

seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk 

mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang 

tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Veithzal Rivai (2013:3) 
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menjelaskan kepemimpinan adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu 

untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai 

tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan 

organisasi, sehingga dalam suatu organisasi kepemimpinan merupakan 

faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan oleh organisasi. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pemimpin merupakan figur yang menentukan keefektifan dalam mencapai 

tujuan organisasi pemerintah. Dengan kata lain organisasi ditentukan oleh 

kemampuan kompetensi dan kapabilitas pemimpin dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya.Keteladanan pemimpin sangat penting sekali 

dalam menegakkan kedisiplin pegawai, karena dalam linkungan kerja, 

semua pegawai akan selalu memperhatikan dan mengikuti bagaimana 

pemimpin menegakkan disiplin dirinya, dan bagaiman ia dapat 

mengendalikan dirinya dari ucapan, perbuatan dan sikap yang dapat 

merugikan aturan disiplin yang sudah ditetapkan, misalkan aturan jam 

kerja, maka pemimpin tidak akan masuk kerja terlambat dari waktu yang 

sudah ditetapkan. 

3.     Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. 

Setiap instansi atau organisasi pasti memiliki hukum atau aturan 

tertulis yang dapat dijadikan sebagai pegangan agar ketika terjadi 

pelanggaran dapat menjuru pada satu pedoman. Aturan tertulis juga 

diperlukan guna sebagai pedoman apabila sewaktu-waktu ditemukan hal 

yang kurang jelas dalam penerapannya. Pembinaan disiplin tidak akan 
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dapat terlaksana dalam organisasi, bila tidak ada aturan tertulis yang pasti 

untuk dapat dijadikan pegangan bersama.disiplin tidak mungkin dapat 

ditegakkan bila peraturan yang dibuat hanya berdasarkan intruksi lisan 

yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Oleh sebab 

itu, disiplin akan dapat ditegakkan dalam suatu instansi, jika ada aturan 

tertulis yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, para pegawai 

akan mendapat suatu kepastian bahwa siapa saja dan perlu dikenakan 

sanksi tanpa pandang bulu. 

4.      Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. 

Keberanian pemimpin untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan 

tingkat pelangaran yang dibuatnya, dengan adanya tindakan terhadap 

pelanggaran disiplin, sesuai dengan sanksi yang ada , maka semua 

pegawai merasa terlindungi dan dalam hatinya berjanji tidak akan berbuat 

hal yang serupa. Bila pimpinan tidak berani mengambil tindakan padahal 

pegawai sudah terang-terangan melanggar disiplin, maka akan sangat 

berpengaruh kepada suasana kerja dalam organisasi. Jika tidak ada 

keberanian pimpinan dalam memberikan hukuman,  maka banyak pegawai 

yang akan berkata “untuk apa disiplin, sedang orang yang melanggar 

disiplin saja tidak pernah dikenakan sanksi. 

5.    Adanya Pengawasan 

Pengawasan merupakan sebuah aspek penting dalam manajemen 

aparatur negara agar segala tugas, fungsi dan program-program yang 

dijalankan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya (Elly 

Nielwaty, 2017:2). Dalam suatu organisasi yang sedang menerapkan 
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kebijakan mengenai peningkatan disiplin tentu dibutuhkan adanya suatu 

pengawasan agar para pegawai dapat mengikuti aturan dan prosedur 

dengan baik demi menghasilkan kinerja yang baik. Pelaksanaan kegiatan 

suatu organisasi tanpa adanya suatu pengawasan dapat mengakibatkan 

disiplin kerja menurun dan akan berpengaruh pada kegiatan-kegiatan 

lainnya, sehingga dapat menghambat proses kegiatan dan pencapaian 

tujuan organisasi. Apabila dalam pelaksaan pekerjaan tidak disertai dengan 

pengawasan, maka akan menyebabkan pegawai lalai dan tidak sigap dalam 

bekerja dan tentu hal ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil kinerja 

dari setiap pegawai nantinya. Karena pengawasan bertujuan untuk 

mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa 

yang seharusnya terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan 

penyimpangan atau hambatan kepada pemimpin yang bersangkutan agar 

diambil tindakan korektif yang diperlukan (Jisiani dkk,2018:52). Dalam 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perlu ada pengawasan, 

yang akan mengarahkan para pegawai agar dapat melaksanakan pekerjaan 

tepat dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Namun sudah menjadi 

tabiat manusia pula bahwa mereka selalu ingin bebas, tanpa terikat atau di 

ikat oleh peraturan apa pun juga. Dengan adanya pengawasan, maka 

sedikit banyak para pegawai akan terbiasa melaksakan disiplin kerja. 

6.      Ada tidaknya perhatian kepada para pegawai. 

Pegawai tidak hanya puas dengan penerimaan kompensasi yang 

tinggi, pekerjaan yang menentang, tetapi juga mereka masih membutuhkan 

perhatian yang besar dari pimpinannya sendiri. Keluhan dan kesulitan 
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mereka ingin didengar, dan dicarikan jalan keluarnya. Pimpinan yang 

berhasil memberi perhatian yang besar kepada para pegawai akan dapat 

menciptakan disiplin kerja yang baik, karena dia akan selalu dihormati, 

dan dihargai oleh para pegawainya, sehingga akan berpengaruh besar 

kepada prestasi, semangat kerja dan moral kerja pegawai. 

7.      Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. 

Kebiasaan-kebiasaan positif itu antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Saling menghormati, bila ketemu dilingkungan perkerjaan. 

b. Melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya, sehingga para 

pegawai akan turut merasa bangga dengan pujian tersebut. 

c. Sering mengikutsertakan pegawai dalam pertemuan-pertemuan, apalagi 

pertemuan yang berkaitan dengan nasib dan pekerjaan mereka 

d. Member tahu bila ingin meninggalkan tempat kerja kepada rekan 

sekerja, dengan menginformasikan, ke mana dan untuk urusan apa, 

walaupun kepada bawahan sekalipun. 

Apabila kesemua faktor yang disebutkan diatas, diterapkan dalam 

suatu organisasi ataupun organisasi, maka penegakkan kedisiplinan akan 

mudah dilaksanakan. Dengan demikian para pegawai akan disiplin terhadap 

segala aturan dan prosedur yang telah ditetapkan organisasi maupun 

organisasi. 

2.2.8. Aturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  

Rusdi dan Muammar Al Kadafi (2018:53-53) mengatakan bahwa 

disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk  

mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam 
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peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila 

tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin 

adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati 

kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang 

dilakukan didalam maupun diluar jam kerja.  

Pegawai Negeri Sipli (PNS) sebagai abdi negara dan masyarakat perlu 

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku akan hal ini. 

Dalam hal Disiplin PNS, Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia 

mempunyai Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selama ini seluruh kewajiban dan larangan 

bagi PNS mengacu pada koridor-koridor pada Peraturan Pemerintah No.30 

Tahun 1980 tersebut.  

Pada tahun 2010, peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.53 

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah 

No.53 Tahun 2010 ini diberlakukan pada bulan Juni 2015 hingga saat ini, 

sehingga segala hal yang berhubungan dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

mengacunya pada peraturan tersebut. Jadi, bentuk disiplin bagi Pegawai 

Negeri Sipil adalah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 

2010 yang berisi 17 kewajiban dan 15 larangan, sebagai penyempurnaan atas 

26 kewajiban dan 18 larangan pada peraturan sebelumnya yaitu Peraturan 

Pemerintah No. 30 Tahun 1980. 
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2.3.  Absensi 

Absensi adalah suatu pendataan kehadiran, bagian dari pelaporan 

aktifitas suatu institusi, atau komponen institusi itu sendiri yang berisi data-

data kehadiran yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah 

untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak 

yang berkepentingan. Dalam hal ini, Kita mengenal beberapa jenis absensi. 

Yang membedakan jenis-jenis absensi tersebut adalah cara penggunaannya, 

dan tingkat daya gunanya secara umum jenis-jenis absensi dapat di 

kelompokkan menjadi dua yaitu:  

1. Absensi manual, adalah cara pengentrian kehadiran dengan cara 

menggunakan pena (tanda tangan).  

2. Absensi non manual (dengan menggunakan alat), adalah suatu cara 

pengentrian kehadiran dengan menggunakan system terkomputerisasi, 

bisa menggunakan kartu dengan barcode, finger print ataupun dengan 

mengentrikan nip dan sebagainya.  

2.3.1. Absensi Sidik Jari (Finger Print) 

Mesin absensi sidik jari (Finger Print) adalah salah satu penerapan 

teknologi guna mencapai tujuan meningkatkan efektifitas kerja yaitu dengan 

meningkatkan kedisiplinan kerja. Sidik jari tiap-tiap orang tidak ada yang 

sama, oleh karena itu dengan mesin tersebut otomatis tidak akan dapat 

dimanipulasi, sehingga proses yang yang dilakukan dapat menghasilkan suatu 

laporan dengan cepat dan tepat. 

Teknologi yang digunakan pada mesin sidik jari adalah teknologi 

biometric. Ada beberapa teknologi biometrik yang digunakan yaitu sidik jari, 
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tangan, bentuk wajah, suara, dan retina. Namun yang paling banyak digunakan 

adalah teknologi sidik jari, hal ini dikarenakan teknologi sidik jari jauh lebih 

murah dan akurat dibanding teknologi lainnya. Berdasarkan survey Kevin 

Young dari PC Magazine pada tahun 2011, hampir 85% teknologi biometrik 

yang digunakan adalah sidik jari. Berikut ini cara menggunakan absensi sidik 

jari (fingerprint) : (Muhammad Gazali Sina 2016 : 220-221) 

1. Registrasi Sidik Jari Pegawai 

Registrasi atau pendaftaran sidik jari merupakan proses yang 

menentukan dalam keberlangsungan proses absensi pegawai. Proses ini 

harus dilakukan dengan benar khususnya penempatan jari saat 

pendaftaran pada mesin. Berikut ini cara penempatan sidik jari yang 

benar : 

 

Gambar 2.1. Cara Penempatan Sidik Jari 

Sumber : http://www.stealth.co.id/cara-menggunakan-fingerprint/ 
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2. Download Data dan Sidik Jari Pegawai 

Untuk membackup data sidik jari dan memberikan nama pegawai 

agar muncul pada mesin selanjutnya, silahkan download sidik jari dan 

data pegawai dari mesin absen ke software. Sebelum mendownload 

pastikan mesin dengan software absensi fingerprint harus terkoneksi. 

Kemudian lanjutkan dengan mengubah data pegawai dengan 

memberikan nama pegawai sesuai dengan nomor id pegawai. 

3. Upload Data Pegawai 

Untuk mensinkronisasi data, setelah menginputkan nama pegawai 

pada software silahkan upload data pegawai. Dengan sistem ini bisa 

memastikan kebenaran sidik jari yang digunakan pegawai sesuai dengan 

pegawai yang bersangkutan. 

4. Mengatur Jam Kerja 

Instansi bisa mengatur jam kerja dan jadwal pegawai yang nantinya 

akan digunakan untuk menampilkan laporan. Pengaturan jam kerja ini 

disesuaikan dengan jam kerja secara umum yang digunakan di instansi. 

5. Download Data Presensi 

Ketika membutuhkan laporan absensi, hal yang paling penting 

adalah mendowload data absensi pada mesin ke software. Karena tidak 

bisa melihat data absensi dari mesin tanpa mendownload terlebih dahulu. 

Untuk mendownload data absensi dari mesin bisa menggunakan koneksi 

kabel LAN, USB atau Flashdisk sesuai dengan fiturnya. 
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6. Kalkulasi Laporan 

Setelah semua proses dilakukan, proses terakhir membuat laporan 

absensi. Dalam hal ini cukup mengatur instansi/bagian, nama pegawai 

dan rentang waktu yang akan dibuat laporan. Untuk membuat laporan 

software absensi pada umumnya sudah dilengkapi dengan pengaturaan 

rentang waktu laporan dan bisa diatur sesuai dengan kebutuhan jangka 

waktu laporan. 

 

Gambar 2.2. Proses input data dari mesin Fingerprint ke PC 

Berikut ini beberapa faktor mengapa memilih mesin absensi 

menggunakan mesin absensi sidik jari sebagai pilihan yang tepat dengan 

berbagai keunggulannya, yaitu: Sidik jari tiap individu adalah unik, belum 

pernah ditemukan ada persamaannya, tidak ada titip dan rapel absen, objektif 

(jam masuk dan pulang tercatat), kenyamanan, keamanan, menghindari 
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penyalah gunaan daftar hadir, mengurangi pekerjaan administratif secara 

manual, pegawai lebih tepat waktu, mendukung peningkatan produktivitas, 

mendukung pembinaan kepegawaian, efektivitas Waktu, efisiensi Biaya. 

Selain itu adapun tujuan dari penggunaan finger print sebagai mesin absensi, 

yaitu: 

1. Meningkatkan produktifitas pegawai terhadap organisasi yang berawal 

dari kedisiplinan atas kehadiran pegawai di tempat kerja.  

2. Memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam proses absensi pada 

kapegawaian dan dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam pembuatan 

laporan absensi bagi unit kerja, khususnya bagian kepegawaian.  

3. Meningkatkan sistem paperless pada organisasi yang dimulai dengan 

sistem absensi sidik jari yang dapat mengurangi biaya dalam materi 

maupun operasional. 

4. Memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada pimpinan dan 

bagian kepegawaian yang berhubungan dengan kedisiplinan pegawai 

berupa absensi kehadiran kerja yang merupakan salah satu dari syarat kerja 

serta memberikan informasi loyalitas pegawai yang dapat dijadikan dasar 

dalam penilaian kinerja pegawai.  

 

2.4.    Perbandingan Beberapa Sistem Pencatatan Absensi 

Berikut adalah perbandingan keunggulan dan kelemahan dari beberapa 

sistem pencatatan absensi: 
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Tabel 2.1. Perbandingan Beberapa Sistem Pencatatan Absensi 

No 
Faktor 

Kelemahan 

Kartu absensi 

dan mesin 

pencetak waktu 

Magnetic Tape 

Reader/ Barcode 

Reader 

Fingerprint 

scanner dan 

software 

1 Ketidakjujuran 

pegawai via 

buddy 

punching 

Seringkali terjadi. 

Kartu absensi 

digunakan 

bersama-sama 

Kartu magnetic 

dapat digunakan 

bersama-sama. 

Tidak mungkin 

terjadi karena 

sidik jari setiap 

orang berbeda 

2 Manipulasi 

atau hilangnya 

kartu absensi 

Mungkin terjadi : 

kartu absensi 

dapat 

dipertukarkan  

Mungkin terjadi 

karena kartu 

magnetic dapat 

dipertukarkan  

Tidak mungkin 

terjadi karena 

dapat 

menggunakan  

  antara rekan 

sekerja/ hilang. 

antara rekan 

kerja/ hilang. 

lebih dari satu 1 

jari sebagai 

identifikasi. 

3 Kesalahan/ 

ketidak 

akuratan 

pencatatan 

waktu  kerja 

pegawai 

Kurang akurat. 

Pencetak waktu 

dapat diset atau 

reset manual 

Akurat, karena 

pencatatan 

waktunya 

menggunakan 

komputer. 

Akurat, karena 

pencatatan 

waktunya 

menggunakan 

komputer. 

4 Otomatisasi 

sistem 

pelaporan dan 

integrasi 

dengan sistem 

informasi 

kepegawaian 

Harus dilakukan 

secara manual, 

kemungkinan 

kesalahan 

penyalinan data 

dari kartu absensi 

cukup besar 

Dapat 

diintegrasikan 

dengan sistem 

komputerisasi 

Otomatis dan 

integrasi ke 

sistem 

kepegawaian. 

Sumber : http//www.informatika.lipi.go.id/jurnal/implementasi-teknolog 

biometric-untuk-sistem-absensi-perkantoran/ 
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Berikut beberapa keunggulan atau faktor mengapa memilih mesin 

fingerprint sebagai pilihan yang tepat : 

1. Kenyamanan 

Karena menggunakan sidik jari hal ini dapat mempermudah pegawai 

karena tidak akan lupa membawa alat absensiny. 

2. Keamanan 

Dengan menggunakan absensi sidik jari (fingerprint) tingkat keamanan 

sangat tinggi karena sidik jari setiap orang berbeda. Sehingga pengguna 

tidak bisa menitipkan absensi seperti yang dilakukan saat menggunakan 

absen manual. 

3. Efektivitas Waktu 

Dalam penggunaan absensi sidik jari (fingerprint) umumnya mempunyai 

kecepatan pembacaan 0,5 detik. Sehingga dapat menghemat waktu dalam 

pengisian absennya. 

4. Efisiensi Biaya 

Absensi sidik jari (fingerprint) lebih efisien jika dibandingkan dengan 

identifikasi dengan suara maupun retina mata atau bahkan absen manual. 

Sehingga tidak membutuhkan banyak biaya seperti membeli tinta atau 

kertas, karena yang dibutuhkan hanyalah biaya perawatan.   

 

2.5.    Hubungan Penerapan Absensi dengan Disiplin Pegawai 

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur negara, abdi negara dan 

abdi masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus 

mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang 
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Dasar 1945, Negara dan pemerintah, sehingga dengan demikian dapat 

memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan 

tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan 

secara berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian kesetiaan dan 

ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian bahwa Pegawai Negeri Sipil 

berada sepenuhnya di bawah pimpinan pemerintah. Hal ini perlu ditegaskan 

untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan tegas. 

Dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai, maka upaya 

pengendalian dan pengawasan disiplin kerja pegawai perlu dilaksanakan 

secara terus menerus dan konsisten. Salah satu faktor yang dapat dijadikan 

sebagai alat pengawasan dan pengendalian adalah melihat tingkat kehadiran 

pegawai yang secara periodik dievaluasi. Sistem pelaporan absensi manual 

yang selama ini dilakukan cenderung manipulasi dan tidak menyampaikan 

laporan kehadiran pegawai dengan apa adanya. Untuk mengukur tinggi 

rendahnya disiplin pegawai dapat melalui unsur-unsur semangat kerja tersebut 

yang meliputi : Absensi (tingkat kehadiran), Kerja Sama, dan Tanggung 

Jawab. 

Absensi merupakan kehadiran pegawai yang berkenaan dengan tugas 

dan kewajibannya. Pada umumnya instasi atau lembaga selalu memperhatikan 

pegawainya untuk datang dan pulang tepat waktu, sehingga pekerjaan tidak 

tertunda. Ketidak hadiran seorang pegawai akan berpengaruh terhadap 

efektivitas kerja, sehingga instansi atau lembaga tidak bisa mencapai tujuan 

secara optimal dan sasaran akhir kebijakan. 
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Dengan adanya tingkat absensi yang baik maka dapat meningkatkan 

disiplin pegawai. Sedangkan yang dimaksud dengan disiplin Menurut Malayu 

Hasibuan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan 

organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan harus 

ditegakkan dalam suatu organisasi organisasi. Tanpa dukungan disiplin 

pegawai yang baik, sulit bagi organisasi untuk mewujudkan tujuannya.  

Agar organisasi atau instansi dapat berjalan dengan baik dan 

berkembang maka dibuatlah suatu aturan yaitu yang biasa disebut peraturan 

atau kebijakan instansi. Peraturan tersebut dapat diartikan ialah suatu 

kumpulan aturan yang dibuat oleh seorang pemimpin organisasi agar 

terciptanya suatu keteraturan antara para pimpinan dan para pegawai sehingga 

terciptanya keselarasan dalam bekerja. 

 

2.6.   Hubungan Kinerja Pegawai dengan Disiplin Pegawai 

Kinerja menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003:223) mengatakan 

kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan 

kesempatan yang  dapat dinilai dari hasil kerjanya. Sedangkan menurut 

Malayu S.P.Hasibuan (2009:34) mengatakan bahwa kinerja (prestasi kerja) 

adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu. 

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab 

seseorang terhadap tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya. Hal ini 

mendorong gairah kerja, semangat kerja dan mendukung terwujudnya tujuan 
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instansi, pegawai dan masyarakat. Disiplin dapat diartikan bilamana pegawai 

selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua 

pekerjaaannya dengan baik, mematuhi semua peratura organisasi serta norma-

norma sosial yang berlaku. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa disiplin 

yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik dan disiplin yang buruk akan 

menghasilkan kinerja buruk pula.. 

 

2.7.    Pandangan Islam Tentang Displin 

Sikap disiplin dalam Islam sangat di anjurkan, bahkan diwajibkan. 

Sebagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan aturan-aturan 

atau tata tertib dengan tujuan segala tingkah lakunya berjalan sesuai dengan 

aturan yang ada. Apabila seseorang tidak dapat menggunakan waktu dengan 

sebaik-baiknya, maka waktu itu akan membuat diri sengsara, oleh karena itu 

hendaklah dapat menggunakan dan memanfaatkan waktu dengan baik, 

termasuk waktu dalam belajar. Islam juga memerintahkan umatnya untuk 

selalu konsisten terhadap peraturan Allah yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah dalam surat Huud ayat 112 : 

 فاستقم كما امرت ومه تاب معك وال تطفواوّه بما تعملون بصير

Artinya : “Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana 

diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat 

beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. 

Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan”. 

 

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa, disiplin bukan hanya tepat 

waktu saja, tetapi juga patuh pada peraturan-peraturan yang ada. 

Melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang-
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Nya. Di samping itu juga melakukan perbuatan tersebut secara teratur dan 

terus menerus walaupun hanya sedikit. Karena selain bermanfaat bagi kita 

sendiri juga perbuatan yang dikerjakan  dicintai Allah walaupun hanya sedikit. 

Disiplin pribadi merupakan sifat dan sikap terpuji yang menyertai 

kesabaran, ketekunan dan lain-lain. Orang yang tidak mempunyai sikap 

disiplin pribadi sangat sulit untuk mencapai tujuan. maka setiap pribadi 

mempunyai kewajiban untuk membina melalui latihan, misalnya di rumah 

atau di masyarakat, anak selain sebagai seorang siswa yang harus memiliki 

disiplin belajar di sekolah, juga harus memiliki disiplin belajar di rumah 

mapun di lingkungan masyarakat. Dimana anak tersebut tinggal, contohnya 

anak dapat belajar di masjid, mushola atau yang lainnya. Dalam hal ini, setiap 

orang hendaknya memiliki self discipline, apabila ia berhasil memindahkan 

nilai-nilai moral yang bagi orang Islam terkandung dalam rukun iman. Iman 

berfungsi bukan hanya sebagai penggalak tingkah laku bila berhadapan 

dengan nilai-nilai positif yang membawa kepada nilai keharmonisan dan 

kebahagiaan masyarakat. Iman juga berfungsi sebagai pencegah dan pengawas 

bila berhadapan dengan nilai-nilai yang menyimpang, sehingga segala 

perbuatan seolah-olah ada yang mengawasi. Sehingga akan selalu bertindak 

secara hati-hati. 

 

2.8.    Defenisi Konsep 

Adapun tujuan konsep adalah sebagai kerangka berfikir agar tidak 

terjadi tumpang tindih atas variabel yang menjadi subjek penelitian, atau untuk 

memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna 
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menghindari adanya salah pengertian, maka definisi beberapa konsep yang 

dicapai dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:     

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 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 pemerintah dan pembangunan (UU No 43 tahun 

1999 pasal 1) 

2. Disiplin Kerja merupakan suatu alat yang dipergunakan para manager 

untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk 

mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan seorang dalam memenuhi segala peraturan 

organisasi (Rivai 2011:825) 

3. Absensi Sidik Jari (Fingerprint) adalah sistem informasi managemen 

kehadiran yang mengandung elemen fisik sidik jari dalam penerapan 

teknologi guna mencapai tujuan meningkatkan efektifitas kerja yaitu 

dengan meningkatkan kedisiplinan kerja. 

 

2.9 Konsep Operasional 

Defenisi operasional adalah cara yang digunakan untuk menjawab 

masalah penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian. Konsep operasional 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan teori disiplin yang 

dikemukakan oleh Robbins (dalam Defiat,2015:20) ada beberapa indikator 

yang dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai pada suatu 

orrganisasi, yaitu: Disiplin waktu, disiplin tanggung jawab dan disiplin 

peraturan. 
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Tabel 2.2Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

1 2 3 

Indikator disiplin kerja 

Menurut Robbins 

(dalam Defiat,2015:20) 

1) Disiplin 

Waktu 

a. Jam masuk kantor 

b. Jam keluar kantor 

2) Disiplin 

Tanggung 

Jawab 

a. Tanggung jawab pelaksanaan tugas 

b. Tanggung jawab penggunaan 

perlengkapan/peralatan 

3) Disiplin 

Peraturan 

a. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil 

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

c. Surat Edaran Bupati Tapanuli 

Tengah Nomor 900/1171/2018 

tentang Perubahan surat edaran 

Bupati Tapanuli Tengah Nomor 

900/842/2018 tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan 

ASN/PNS/CPNS dan Penegakan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tapanuli Tengah. 

d. Surat Edaran Bupati Tapanuli 

Tengah Nomor 800/3262/2018 

tentang Tindak lanjut Surat Edaran 

Penegakan Disiplin ASN/PNS 

Nomor 800/2050/2017 

 

 

2.10.  Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai 

bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, 

disamping untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dan beberapa 

penelitian serta faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai 

landasan kajian untuk dapat menggambarkan wawasan berfikir peneliti. 

Adapun penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini antara lain 

sebagai berikut : 
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1) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan olehYani Rastika (2017) 

mengenai Analisis Pengaruh Penerapan Fingerprint (Sidik Jari) 

Terhadap Kedisiplinan Pegawai Pada Bagian Departemen SDM dan 

Umum Kantor Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam, 

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan peningkatan disiplin pegawai 

terdapat peningkatan. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi indikator 

input berupa Tujuan dan Kemampuan, Teladan pemimpin, Balas Jasa, 

Keadilan, Pengawasan melekat, Sanksi hukuman, Ketegasan serta 

Hubungan kemanusiaan atau kerjasama. 

2) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan olehIca Handani (2018) 

mengenai Analisis Kedisiplinan Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor 

Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, menunjukkan 

bahwa tingkat disiplin kerja pegawai dapat dikategorikan cukup baik, hal 

ini dilihat dari responden yang menjawab cukup baik. Hal ini juga diliat 

dari Tujuan dan kemampuan yang belum sesuai target yang telah 

ditentukan sebelumnya sehingga pekerjaan pegawai tidak terselesaikan 

tepat waktu, teladan pemimpin yang belum dapat memberikan motivasi 

dengan baik.  

3) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan olehSeri Rosda (2012) 

mengenai Analisis Disiplin Kerja Pegawai pada Kantor Camat 

Kecamatan XIII Koto Kampar menunjukkan bahwa Disiplin Kerja 

Pegawai, pemimpin harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada 

pegawai yang melanggar peraturan, yaitu yang masuk terlambat, pulang 
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kerja lebih awal dari waktu yang ditentukan dan absensi pegawai, dapat 

menjalin hubungan yang harmonis antara pimpinan dan bawahan serta 

dapat memperhatikan lingkungan kerja pegawai sehingga disiplin kerja 

pegawai pada Kantor Camat Kecamatan XIII Koto Kampar dapat tercipta 

dan terlaksana dengan baik. 

4) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zukirah Ilmiana (2016) 

mengenai Analisis Perbandingan Penerapan Sistem Absensi Manual 

Dan Fingerprint Terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa menunjukkan 

bahwa penerapanabsensi manual tidak berpengaruh terhadap disiplin 

sedangkan absensi fingerprint berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Gowa. 

  

2.11.  Kerangka Berpikir 

Menurut Uma Sekaran dalam Pasolong (2012), kerangka berpikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimanna teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang urgen. Pada 

dasarnya kerangka berpikir adalah penjelasan sementara mengenai objek 

penelitian yang menjadi permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan. 
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Gambar 2.3. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indikator Disiplin Kerja 

menurut Robbins (dalam 

Defiat,2015:20) 

 

Upaya peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)  

menggunakan sistem absensi sidik jari (fingerprint) pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah 

 

Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah 

1. Disiplin waktu 

2. Disiplin tanggung jawab 

3. Disiplin peraturan 

 

Hambatan upaya peningkatan disiplin Aparatur 

Sipil Negara (ASN)  menggunakan sistem 

absensi sidik jari (fingerprint)pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah 

 

1. Permasalahan sistem kerja pada mesin 

absensi sidik jari (fingerprint). 

2. Kurangnya Kesadaran PNS 

3. Kurang Tegasnya Pejabat yang 

Berwenang  

4. Kurang Sigapnya Pemerintah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah 

Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah yang terletak di Jalan Raja 

Junjungan Lubis Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.Adapun 

penelitian ini diadakan mulai bulan September 2018 sampai dengan selesai. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Penelitan ini merupakan penelitian Deskriptif. Analisis deskriptif 

adalah merupakan analisis yang banyak digunakan untuk mengkaji satu 

variabel atau variabel mandiri. (Harbani Pasolong : 2012: 189) 

3.2.2 Sumber data 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden  

dilapangan, dengan melakukan wawancara dengan beberapa 

pegawai ataupun dengan melakukan penyebaran angket. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi 

pemerintahan yang erat kaitannya dengan penelitian, berupa 

dokumen-dokumen, dokumentasi dan lain-lain sebagai bukti bahwa 

penelitian ini benar dilakukan. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode : 

1. Wawancara 

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti 

dengan informan atau subjek penelitian. Dalam prosedur pengumpulan 

data menurut John W. Creswell (2016:254) menjelaskan, peneliti dapat 

melakukan face-to-face interview (wawancara berhadap-hadapan) 

denganinforman atau subjek penelitian, melalui media telekomunikasi, 

atau terlibat dalam focus group interview (wawancara dalam kelompok 

tertentu).Peneliti dapat mengadakan wawancara mendalam dengan key 

informan guna memperoleh data dan memahami bagaimana penerapan 

absensi sidik jari (fingerprint) pada Dinas Pendidikan Kabupaten 

Tapanuli Tengah. 

2. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan secara langsung dengan sistematis yang 

bertujuan mengenali berbagai rupa kejadian, peristiwa, keadaan, dan 

tindakan terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti, Harbani Pasolong 

(2012: 137). Menurut Bungin (2007 : 115-117) terdapat beberapa bentuk 

observasi, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur dan 

observasi kelompok. Dalam penelitian kali ini, peneliti lakukan 

observasi tidak terstruktur karena teknik ini dilakukan dengan cara 

pengamatan secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan 
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perkembangan yang terjadi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli 

Tengah. 

3. Dokumentasi  

Pengumpulan data melalui buku-buku ataupun studi literatur-literatur 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam 

penelitian ini diperoleh dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten 

Tapanulli Tengah, buku-buku ataupun literatur-literatur lainnya yang 

berkaitan dengan judul penelitian.  

 

3.4 Informan Penelitian 

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi 

kepada peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti memilih key informan dan 

informasi yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. 

Sebagai key informan yang paling mengetahui bagaimana kondisi 

keseluruhan dari Penerapan Absensi Sidik Jari (Fingerprint) pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun yang peneliti jadikan 

sebagai key informan adalah subject ataupun individu serta lembaga yang 

peneliti anggap mampu mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara 

lain : 

1. Berada didaerah yang diteliti  

2. Mengetahui kejadian/permasalahan 

3. Bisa berargumentasi dengan baik 

4. Terlibat langsung dengan permasalahan 
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Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan 

tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah : 

Tabel 3.1. Jumlah informan Penelitian Efektivitas Penerapan Absensi Sidik Jari 

(Fingerprint) Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah 

No. Nama Informan Informan Penelitian Jumlah 

1. Sehat Munthe,S.Pd Kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten Tapanuli Tengah 

1 orang 

2. Siharnida Sipahutar, STP Kassubag Tata Usaha 1 orang 

3. Eva R.Simamora,SE Staff Tata Usaha 1 orang 

4. Dewi Kesuma Ningrum Bendahara Dinas Pendidikan 

Kabupaten Tapanuli Tengah 

1 orang 

5. Ibrahim Batubara,ST Kassubag Pembinaan 

Ketenagaan 

1 orang 

6 Muhibbah Aritonang, S.Pd 

 
Kepala Sekolah/ Guru di 

Kabupaten Tapanuli Tengah 

1  orang 

7 Eliana Saari Panggabean 1 orang 

  Jumlah 7 orang 

Sumber : Data Peneliti, 2018 

3.5 Analisis Data 

Analisis merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data 

kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai 

dengan data yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 

analisa data Deskriptif Kualitatif yang dikemukakan oleh Sugiono 

(2008:60). Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk 

menganalisis data : 

1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat 

memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam 

pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan 
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difokuskan pada penerapan Absensi Sidik Jari (Fingerprint) dalam 

meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Tapanuli Tengah.  

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat deskriptif. Informasi yang didapat dilapangan disajikan kedalam 

teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak 

disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat 

menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar dengan 

keadaan yang sebenarnya dilapangan. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait 

denganpenerapan Absensi Sidik Jari (Fingerprint) dalam meningkatkan 

disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten 

Tapanuli Tengah. 

2. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah semua data yang berkenaan denganpenerapan Absensi Sidik 

Jari (Fingerprint) dalam meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, serta mengaitkan 

dengan teori-teori disiplin maka dapat ditarik kesimpulan. Data yang 

diperoleh dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran 

dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh 

suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.   
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Tengah 

4.1.1. Aspek Geografis 

 

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Tapanuli Tengah 

Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai luas daratan sebesar 

2.194,98  km
2
 dengan luas laut sebesar ± 4.000 km

2
. Sebagian besar wilayah 

berada di Pulau Sumatera dan sebagian kecil merupakan pulau-pulau yang 

tersebar di Samudera Hindia. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten 

Tapanuli Tengah adalah ± 6.194,98 km
2
.Kabupaten Tapanuli Tengah terletak 

pada ketinggian 0-1.266 m diatas permukaan laut dan berada pada koordinat 

1°11’00” - 2°22’0” LUdan 98°07’ - 98°12’ BT dengan batas-batas wilayah 

sebagai berikut : 
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1. Sebelah utara berbatas dengan Provinsi Aceh 

2. Sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Tapanuli Selatan 

3. Sebelah timur berbatas dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten 

Humbang Hasundutan serta Pakpak Bharat 

4. Sebelah barat berbatasan dengan Sibolga dan Samudera Indonesia. 

Secara administratif Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini memiliki 20 

Kecamatan, yang terdiri dari 159 Desa dan 56 Kelurahan.  Kecamatan yang 

paling luas adalah Kecamatan Kolang yakni 400,65 km
2
 (18,25 persen), 

sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Barus yaitu 21,81 km
2 

(0,99 

persen). Jumlah pulau-pulau di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 32pulau 

yang hanya sebagian kecil dihuni oleh penduduk. Sebaran ke-32 pulau 

tersebut tersebar di 6 Kecamatan, yaitu di Kecamatan Barus terdapat 2 pulau, 

Kecamatan Sorkam 1 pulau, Kecamatan Badiri 3 pulau, Kecamatan Tapian 

Nauli 20 pulau, Kecamatan Manduamas 4 pulau, Kecamatan Sosorgadong 1 

pulau, dan Kecamatan Pandan 1 pulau. Adapun seluruh pulau-pulautersebut 

telah memiliki nama. 

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki hamparan gunung, pantai, laut 

dan sungai (GUPALA) dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia 

dengan garis pantai  ± 200 km dan dilalui jalur pegunungan Bukit Barisan. 

Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi 

antara wilayah yang paling rendah, yang sejajar dengan permukaan laut 

hingga wilayah tertinggi di daerah pegunungan. Sebesar 50,46% wilayah 

Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian diatas 100 m diatas 
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permukaan laut. Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah terbagi dalam beberapa 

tipologi kelerengan yang bervariasi terdiri dari kelerengan Datar (0–8 %), 

Berombak (8–15 %), Bergelombang (15–25%), Curam (25 – 40 %) dan Terjal 

(> 40 %).Sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah 

berbatasan dengan laut sehingga berpengaruh pada suhu udara yang tergolong 

beriklim tropis. Dalam periode bulan Januari – Desember 2016, suhu udara 

maksimum dapat mencapai 32,16ºC dan suhu minimum mencapai 22,10ºC. 

Rata-rata suhu udara di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2016 adalah 

26,58ºC. Pada tahun 2016, curah hujan rata-rata 15,67 mm, hari hujan 267,00 

hari, kecepatan angin 7,16 knot dan penguapan 5,64 mm. Potensi hidrologi di 

Kabupaten Tapanuli Tengah sangat penting untuk menunjang pembangunan, 

baik untuk kepentingan air minum, irigasi, transportasi, dan untuk kepentingan 

lainnya. 

Wilayah Tapanuli Tengah dipengaruhi oleh 6 Daerah Aliran Sungai 

(DAS) besar, yaitu DAS Tapus, DAS Aek Sirahar, DAS Lae Chinong, DAS 

Aek Sibundong, DAS Aek Kolang, dan DAS Batang Toru. Daerah hulu 

sungai berasal dari pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Pantai Barat 

Provinsi Sumatera Utara di wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Sebagian sungai telah dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. seperti 

aliran Sungai Sibuluan untuk PLTA Sipan Sihaporas, yang memiliki kapasitas 

daya listrik 50 MW dan untuk air minum, dermaga, tempat sandar kapal 

perikanan, maupun irigasi yang mendukung pertanian. 
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4.1.2. Kondisi Demografis 

Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari berbagai etnis, 

antara lain etnis Pesisir, Batak, Melayu, Minangkabau, Jawa, Bugis, Aceh, dan 

pembauran dari suku-suku bangsa lain sebagai pendatang. Kehidupan etnis 

yang ada berjalan cukup baik dan harmonis, memiliki rasa kekeluargaan yang 

cukup tinggi. Hal ini didukung kegiatan sosial dan adat istiadat di kalangan 

masyarakat, serta didorong rasa kebersamaan sesuai dengan motto Kabupaten 

Tapanuli Tengah ”Sahata Saoloan” atau  ”seia sekata”. Jumlah penduduk 

Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2016sebesar 356.918 jiwa, dengan 

kepadatan penduduk sebesar 163 jiwa per km
2
. Kecamatan yang terpadat 

penduduknya adalah Kecamatan Pandan sebesar 51.788 jiwa dengan 

kepadatan penduduk sebesar 1.509 jiwa per km
2
.Komposisi pendudukan di 

Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2016, yaitu laki-laki sebesar 179.194 jiwa 

(50,21%), perempuan 177.724 jiwa (49,79), dan jumlah rumah tangga sebesar 

76,601, sumber BPS Kabupaten Tapanuli Tengah. 

 

4.2  Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah 

 4.2.1. Latar Belakang Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah 

Sejarah pembentukan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah 

terjadi bersamaan dengan digulirkannya era otonomi daerah sebagai respon 

terhadap proses reformasi yang terjadi pada sistem pemerintahan yang 

setralistik ke desentralistik. Era otonomi daerah ditandai dengan adanya UU 

No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 
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Daerah. Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999, wilayah NKRI dibagi dalam 

daerah provinsi, kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom, artinya 

daerah provinsi, kabupaten dan daerah kota berwenang mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat, dan masing-masing berdiri sendiri serta tidak  

mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. 

Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 pasar 11 bidang pendidikan dan 

kebudayaan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib 

dilaksanakan oleh setiap daerah kabupaten dan kota. Berdasarkan UU No.22 

Tahun 1999 pasal 60, 61 dan 62 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah 

Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Daerah Otonom membentuk perangkat 

daerah yang disebut Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai 

unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam bidang 

Pendidikan. Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat oleh Bupati 

Tapanuli Tengah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. 

4.2.2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah 

Adapun visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah 

adalah sebagai berikut : 

1. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah 

Terwujudnya Layanan Pendidikan Tanggap Cerdas, Adaptif serta berahlak 

Mulia menguasai Ilmu pengetahuan berdaya saing sesuai standar Nasional 

Pendidikan, mewujudkan Masyarakat Tapanuli Tengah yang maju, sejahtera 

dan bermartabat. 
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2. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah 

a. Optimalisasi kapasitas sumber daya kelembagaan Dinas Pendidikan 

dalam upaya mewujudkan tata kelola yang prima akuntabel guna 

tercapainya good govermance bidang pendidikan. 

b. Meningkatkan upaya-upaya pemerataan dan akses pendidikan. 

c. Peningkatan mutu dan daya saing serta relevasi pendidikan serta 

efesiensi dan efektif. 

d. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan yang cerdas, 

bermoral, beretika, profesional, kompetitif, dan memiliki kemampuan 

beradaptasi. 

e. Menyelenggarakan pengajaran dan pengabdian dengan pengembangan 

ilmu dan penerapan teknologi yang memiliki daya saing. 

f. Menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis analisis dan pemecahan 

masalah sebagai wujud dari iklim akademik yang produktif dan kreatif. 

g. Meletakan dasar-dasar tata kelola pendidikan dengan prinsip dan 

transparansi dan akuntabilitas. 

h. Menyelengarakan program kepemudaan dan olahraga yang mendorong 

pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah. 

4.2.3  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten 

Tapanuli Tengah 

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUB) No.8 Tahun 2017 tentang 

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli 

Tengah menjelaskan adapun tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut : 
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1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 

penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan daerah. 

2. Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan 

teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Pendidikan 

Kabupaten Tapanuli Tengah. 

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran dan mengelola 

administrasi kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli 

Tengah. 

4. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tuggas mengendalikan dan 

mengelola adminstrasi keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten 

Tapanuli Tengah. 

5. Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan pengeloaan, penyajian data informasi pendidikan dan 

menyusun rencana program Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah. 

6. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunya tugas menyusun 

rencana kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mempersipkan 

rencana peningkatan kualifikasi serta melaksanakan pembinaan terhadap 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendikan Dasar. 

7. Kepala Seksi Sarana/ Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas 

menyusun rencana, melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana Pendidikan Dasar. 
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8. Kepasa Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar mempunyai tugas menyusun 

rencana implementasi kurikulum, menyebarluaskan petunjuk pelaksanaan 

kalender Pendidikan dan mengevaluasi pencapaian kurikulum pada 

SD/SDLB dan SMP. 

9. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Non Formal (TK, Kelompok Bermain, Satuan Paud sejenis dan penitipan 

anak), kursus, pendidikan keterampilan masyarakat dan pemberantasan buta 

aksara. 

10. Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

dalam melaksanakan tugas bidang kebudayaan meliputi perencanaan, 

pendataan, sarana, prasarana monitoring dan evaluasi. 

11. Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan di dalam yang memiliki 

beberapa bagian yaitu Jabatan Fungsional Pengawas dan Jabatan Fungsional 

Penilik. Adapun bentuk dari Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut : 

a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagiamana tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian 

dan kebutuhan. 

b. Kelompok jabatan fungsional tediri dari jumlah tenaga fungsional 

dalam jenjang jabatan fungsional yang dalam beberapa kelompok 

bidang keahliannya. 

c. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional 

senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. 
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d. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja. 

e. Jenis jenjang jabatan fungsional dan pembinaan terhaadap tenaga 

kerja fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

12. Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas memberi petunjuk, 

membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan 

merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan umum. 

Kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan dalam 

rangka mendukung mekanisme pelayanan dinas pendidikan setempat untuk 

tingkat kecamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1.    Kesimpulan 

Dari penelitian yang peneliti lakukan mengenai upaya peningkatan 

disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan sistem absensi sidik jari 

(fingerprint) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, peneliti 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian terdapat perbedaan  tingkat disiplin Aparatur Sipil 

Negara (ASN) sebelum dan sesudah menggunakan sistem absensi sidik 

jari (fingerprint) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Hal ini dilihat dari tiga indikator yang dapat mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan pada dinas terkait yaitu: Disiplin waktu datang dan pulang 

sudah meningkat yang dibuktikan dengan rekapitulasikehadiran bulanan 

serta data kehadiran yang otomatis terdata sehingga sulit untuk terjadi 

manipulasi kehadiran. Kedua, Disiplin Tanggung jawab dalam 

menjalankan tugas maupun menggunakan peralatan kantor juga sudah 

meningkat, hal ini terlihat dari beberapa respon positif penerima 

pelayanan. Selain itu salah satu faktor pendukung yang membuat 

peningkatan disiplin dan kinerja adalah remunerasi dan peran pemimpin 

dalam pengawasan. Ketiga, Disiplin Peraturan pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Tapanuli Tengah sudah berjalan namun belum sepenuhnya 

diterapkan dengan maksimal karena kurang sigapnya pemerintah dalam 

menindaklanjuti laporan pelanggaran yang masuk.Namun 
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demikian,Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah telah 

menunjukkan upaya untuk terus mengoptimalkan penegakan disiplin 

kerja dan waktu terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di 

lingkungan melalui berbagai cara dan elemen pendukung lainnya demi 

tercapainya misi pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah 

yaitu optimalisasi kapasitas sumber daya kelembagaan Dinas Pendidikan 

dalam upaya mewujudkan tata kelola yang prima akuntabel guna 

tercapainya good govermance bidang pendidikan. 

2. Dalam setiap kebijakan yang dibuat dan ditetapkan pasti akan selalu ada 

hambatan yang dialami, karena hal ini dapat menjadi bahan evaluasi atau 

perbaikan agar lebih meningkat dan mendapat keputusan untuk kebijakan 

yang lebih tepat. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa 

kendala yaituPermasalahan pada sistem kerja mesin absensi sidik jari 

(Fingerprint)seperti sidik jari yang sensitif, kendala pada sistem online 

dan pemadaman listrik. Kendala lain juga terjadi karena kurangnya 

kesadaran Pegawai Negeri Sipil akan pentingnya disiplin kerja, kurang 

tegasnya pejabat yang berwenang dalam menerapkan peraturan disiplin 

dan kurang sigapnya pemerintah dalam menindaklanjuti laporan 

pelanggaran.  

 

6.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukan diatas, maka diajukan 

beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki penerapan 

absensi sidik jari (Fingerprint) dalam meningkatkan disiplin Pegawai 
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Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, 

sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan disiplin pegawai, perlu penjelasan maksud serta 

tujuan agar para pegawai sadar dan paham akan tujuan yang sebenarnya, 

sehingga persepsi antara pemerintah, pemimpin OPD dan pegawai dapat 

sama dan saling berintegritas. 

2. Komitmen dari pemimpin harus jelas terhadap penegakan disiplin dan 

penetapan hukuman atau sanksi tertulis sebaiknya diterapkan tanpa 

memandang aspek lain jika memang sudah terbukti melanggar aturan, 

karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap respon dan sikap 

pegawai lainnya. 

3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah perlu memenuhi dan 

menambah sarana dan prasana demi terciptanya kinerja yang efektif dan 

efisien, sehingga tidak hanya kerja tepat, tapi juga kerja cepat. 

4. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harapannya dapat serius dalam 

menindak lanjuti laporan pelanggaran-pelanggaran yang sudah diajukan 

oleh OPD terkait. 

5. Bagi penelitian dimasa yang akan datang hendaknya melihat 

perkembangan sistem absensi yang terbaru lainnya guna menambah 

keakuratan dan mengurangi kecurangan-kecurangan dalam menerapkan 

disiplin pada Pegawai Negeri Sipil selaku abdi Negara dan abdi 

masyarakat. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama  : Amni Ayu Sri Rizki Stpl 

NIM  : 115775204876 

Judul : Analisis Penerapan Absensi Sidik Jari (Fingerprint) dalam 

meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah 

1. Apakah ada perubahan signifikan yang bapak rasakan setelah absensi sidik 

jari (fingerprint) diberlakukan? 

2. Apakah ada kebijakan dari bapak sendiri mengenai displin pegawai pada 

Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah ini? 

3. Apakah ada peningkatan rasa tanggung jawab dari setiap pegawai terutama 

rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan setiap target kerja yang sudah 

ditentukan? 

4. Sebagai seorang leader dalam instansi ini, apa yang bapak contohkan 

kepada pegawai agar pegawai dapat bersikap disiplin? 

5. Berdasarkan surat edaran Bupati Tapanuli Tengah Nomor 800/3262/2018 

tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Penegakan Disiplin PNS/ASN Nomor 

800/2050/2017 terdapat beberapa kategori sanksi disiplin. Adakah yang 

sudah diterapkan/ terjadi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli 

Tengah ini? 

6. Apa sajakah kendala dalam menerapkan sistem absensi sidik jari 

(fingerprint) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah ini? 



 

 

7. Menurut bapak apakah kebijakan untuk meningkatkan disiplin pegawai 

yang dilakukan oleh Bupati Tapanuli Tengah (penerapan sistem absensi 

sidik jari (fingerprint)) sudah tepat? 

8. Menurut bapak apakah permasalahan mendasar yang membuat sulitnya 

pegawai untuk bersikap disiplin? 

9. Apa pesan yang ingin bapak sampaikan agar terwujudnya sikap disiplin 

kerja, waktu dan tanggung jawab pada setiap pribadi pegawai yang bekerja 

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah ini? 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

1. Adakah ada kesulitan rekapitulasi data pegawai setelah penerapan sistem 

absensi sidik jari (fingerprint) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli 

Tengah ini? 

2. Siapakah yang bertugas merekap hasil kehadiran pegawai negeri sipil pada 

Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah ini? 

3. Menurut ibu apakah kebijakan untuk meningkatkan disiplin pegawai yang 

dilakukan oleh Bupati Tapanuli Tengah (penerapan sistem absensi sidik 

jari (fingerprint)) sudah tepat? 

4. Apa saja yang ibu lakukan untuk mendukung perbaikan proses 

kedisiplinan pegawai ini? 

5. Apa saja kendala yang ibu rasakan setelah penerapan sistem absensi sidik 

jari (fingerprint) ini? 

6. Menurut ibu apakah permasalahan mendasar yang membuat sulitnya 

pegawai untuk bersikap disiplin? 



 

 

Staff Bagian Keuangan 

1. Siapakah yang bertugas merekap hasil kehadiran pegawai negeri sipil pada 

Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah ini? 

2. Berdasarkan surat edaran Bupati Tapanuli Tengah Nomor 900/1171/2018 

tentang Perubahan Surat Edaran Bupati Tapanuli Tengah Nomor 

900/842/2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan ASN/PNS/CPNS 

dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tapanuli Tengah dijelaskan bahwa tingkat kehadiran pegawai 

berpengaruh terhadap tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan 

apakah yang dimaksud? 

3. Siapa sajakah yang berhak mendapat tambahan peghasilan tersebut? 

4. Apa kesulitan yang ibu rasakan setelah penerapan surat edaran Bupati 

Tapanuli Tengah Nomor 900/1171/2018 ini ? 

5. Menurut ibu apakah kebijakan untuk meningkatkan disiplin pegawai yang 

dilakukan oleh Bupati Tapanuli Tengah (penerapan sistem absensi sidik 

jari (fingerprint)) sudah tepat? 

6. Apa saja yang ibu lakukan untuk mendukung perbaikan proses 

kedisiplinan pegawai ini? 

7. Menurut ibu apakah permasalahan mendasar yang membuat sulitnya 

pegawai untuk bersikap disiplin? 

Pegawai Negeri Sipil 

1. Setelah peralihan dari absensi manual ke absensi sidik jari (fingerprint) 

apa kendala yang bapak/ibu hadapi? 



 

 

2. Apakah perubahan yang bapak/ibu rasakan setelah penerapan sistem 

absensi sidik jari (fingerprint)? 

3. Pernahkan bapak/ibu tidak absen/terlambat absen setelah penerapan sistem 

absensi sidik jari (fingerprint)? Kalau pernah apa alasannya? 

4. Apakah target kerja yang sudah bapak/ibu tetapkan terjadi peningkatan 

setelah penerapan sistem absensi sidik jari (fingerprint) ini ? 

5. Menurut bapak/ibu apakah kebijakan untuk meningkatkan disiplin 

pegawai yang dilakukan oleh Bupati Tapanuli Tengah (penerapan sistem 

absensi sidik jari (fingerprint)) sudah tepat? 

6. Apa saja yang bapak/ibu lakukan untuk mendukung perbaikan proses 

kedisiplinan pegawai ini? 

7. Menurut bapak/ibu apakah permasalahan mendasar yang membuat 

sulitnya pegawai untuk bersikap disiplin? 

8. Sebagai seorang Kepala Dinas pada instansi ini, apa sajakan sikap disiplin 

yang sudah dicontohkan beliau kepada pegawai disini? 

9. Menurut bapak/ibu seberapa berpengaruh peran seorang Kepala Dinas 

dalam proses peningkatan disiplin ini? 

10. Apa pesan yang ingin bapak/ibu sampaikan agar terwujudnya sikap 

disiplin kerja, waktu dan tanggung jawab pada setiap pribadi pegawai yang 

bekerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah ini? 

Kepala Sekolah/Guru di Kabupaten Tapanuli Tengah 

1. Perubahan apakah yang bapak/ibu rasakan setelah penerapan sistem 

absensi sidik jari (fingerprint) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli 

Tengah ini? 



 

 

2. Apakah masih terjadi keterlambatan pegawai dalam menyelesaikan 

permasalahan/ keperluan bapak/ibu? 

3. Bagaimana perubahan sikap pegawai yang bapak/ibu rasakan setelah 

penerapan sistem absensi sidik jari (fingerprint) pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Tapanuli Tengah ini? 

4. Sejauh pengamatan yang ibu lihat adakah permasalahan pegawai yang 

berhubungan dengan disiplin kerja? 

5. Apakah disekolah tempat ibu bekerja juga menerapkan sistem absensi 

sidik jari (fingerprint)? 

6. Apakah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah 

mencontohkan sikap disiplin? 

7. Menurut bapak/ibu apakah permasalahan mendasar yang membuat 

lamanya proses penyelesaian permasalahan bapak/ibu? 

8. Apa pesan yang ingin bapak/ibu sampaikan agar terwujudnya sikap 

disiplin kerja, waktu dan tanggung jawab pada setiap pribadi pegawai yang 

bekerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah ini? 

9. Apakah harapan bapak/ibu kedepannya untuk Dinas Pendidikan 

Kabupaten Tapanuli Tengah ini? 

 

  



 

 

DOKUMENTASI 

Lampiran I (Dokumentasi) : 

 

Gambar 1.1 

Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan  

(Bapak Ibrahim Batubara,ST) pada 31 Mei 2019. 

 

 

 
 

Gambar 1.2 

Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha  

(Ibu Siharnida Sipahutar,STP) pada 31 Mei 2019 

 



 

 

 

Gambar 1.3 

Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah  

(Bapak Sehat Munthe, S.Pd) pada 31 Mei 2019 

 

 

 
 

Gambar 1.4 

Wawancara dengan Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli  

Tengah (Ibu Dewi Kesuma Ningrum) pada 31 Mei 2019 

 

 

 

 



 

 

 
 

Gambar 1.5 

Bersama Staf bagian Tata Usaha (Ibu Eva R.Simamora,SE)  

pada 31 Mei 2019 

 

 

 
 

Gambar 1.6 

Bersama beberapa Kepala Sekolah SD di Lingkungan Kecamatan Pandan 

Kabupaten Tapanuli Tengah pada 13 Juni 2019 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Gambar 1.7 

Bersama para Staff Tata Usaha untuk melihat data dan sistem penggunaan absensi 

sidik jari (fingerprint) pada 31 Mei 2019 
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