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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pengawasan itu penting artinya bagi organisasi baik

instansi maupun perusahaan swasta, karena dengan adanya pelaksanaan

pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan

dalam suatu perusahaan maka akan dapat diketahui kesalahan-kesalahan dan

penyimpangan yang terjadi dari pelaksanaan suatu pekerjaan. Sehingga

dengan pelaksanaan pengawasan yang baik diharapkan kinerja pegawai atau

karyawan dapat lebih ditingkatkan.

Pengertian pengawasan itu sendiri adalah proses dalam menetapkan

ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian

hasil yang diharapakan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan (saefullah

Kurniawan, 2005:317).

Dari defenisi tersebut pengawasan dapat diartikan merupakan suatu

penetapan standar kinerja dan tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka

pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.Maka dari itu standar kinerja ini

sangat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan atau

kesalahan.

Pengawasan dilaksanakan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan

yang telah ditetapkan serta mencegah terjadinya penyimpangan dan

penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan sebelumnya.



2

Menurut Maman Ukas (2004:337) tujuan pengawasan yaitu :

1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang

tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.

2. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-

rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan

mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau

mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.

3. Setelah kedua hal diatas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat

membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas dan

disiplin kerja yang maksimum serta pencapaian yang memuaskan dari

pada hasil-hasil diharapkan.

Berbicara mengenai pengawasan dalam suatu organisasi adalah

merupakan hal yang penting, karena berhubungan dengan kelancaran dalam

proses kerja suatu organisasi. Oleh karena itu, pegawai yang ada harus benar-

benar profesional.Disamping itu menempatkan orang-orang yang sesuai

dengan pendidikan dan kemampuannya sangat diperlukan untuk mendukung

lancarnya roda pemerintahan atau instansi yang bersangkutan.

Adapun fenomena-fenomena yang penulis jumpai di lokasi penelitian

dalam hal pelaksanaan disiplin pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut :

1. Masih ada Pegawai pada Badan tersebut yang sering tidak apel pagi dan

tidak masuk kerja tanpa ada keterangan yang jelas. Hal ini didasarkan atas

hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau yang mengatakan bahwa masih ada PNS di Badan tersebut
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yang sering tidak apel pagi maupun yang sama sekali tidak masuk kerja

tanpa adanya keterangan yang jelas.

2. Selain itu juga, masih adanya pegawai yang meninggalkan tugas pada jam

kerja tanpa keterangan yang sah. Hal ini terlihat sering sepinya ruangan

pada saat jam kerja.

3. Masih ada pegawai yang lalai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan

yang menjadi tanggung jawabnya, dalam artian tidak tepat waktu dalam

melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada pegawai

tersebut. Hal ini tentunya akan berpengaruh kepada rendahnya kepuasan

dari masyarakat yang meminta jasa layanan kepegawaian di Badan

tersebut.

Dari fenomena-fenomena di atas, penulis menduga bahwa rendahnya

tingkat disiplin pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau tersebut disebabkan karena belum maksimalnya penegakan

disiplin dari atasan terhadap pegawai yang tidak disiplin tersebut. Hal ini

didukung atas hasil wawancara dengan beberapa orang pegawai pada Badan

tersebut diperoleh informasi bahwa pegawai yang penulis jumpai di lokasi

penelitian bahwa pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut

umumnya diberikan tindakan yang tegas oleh atas.

Sesuai keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor

50 Tahun 2000, Tanggal 17 November 2000 dan Peraturan Daerah Provinsi

Riau Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan

tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, mempunyai tugas
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membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah Provinsi dibidang

Administrasi dan Pendidikan latihan Pegawai di daerah..

Secara tidak langsung penulis masih melihat gejala-gejala yang

menunjukkan indikasi kurang terealisasinya fungsi pengawasan yang

baik.Lemahnya fungsi pengawasan dalam memberi dampak kepada para

pegawai yang mengakibatkan kurangnya disiplin kerja pegawai. Salah satu

diantaranya masalah kedisiplinan pegawai seperti masalah kehadiran pegawai

dan keluar masuknya pegawai saat jam kerja. Hal ini terjadi karena lemahnya

pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan.

Hal ini dapat dilihat dari tingkat keterlambatan masuk dan Absensi

tanpa keterangan seperti pada tabel berikut :

Tabel I.1
Data Absensi Pegawai Badan Kepegawaian Daeah Provinsi Riau 2013

Bulan Jumlah
Pegawai

Efektif
Bekerja

Terlambat Masuk
(Rata-rata Perhari)

Absensi Tanpa
Keterangan

(Rata-rata Perhari)
Jumlah % Jumlah %

Januari 125 21 9 7,2% 9 7,2%
Februari 125 20 - 10 8%

Maret 125 19 11 8,8% 6 4,8%
April 125 22 4 3,2% 8 6,4%
Mei 125 22 2 1,6% 2 1,6%
Juni 125 19 4 3,2% 4 3,2%
Juli 125 23 - - 5 4%

Agustus 125 17 9 7,2% 4 3,2%
September 125 20 13 10,4% 6 4,8%

Oktober 125 21 10 8% 6 4,8%
JUMLAH 62 49,6% 60 48%

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa peresentasi kehadiran dan

keterlambatan pegawai mengalami peningkatan, dalam setahun sebanyak 62

orang atau 49,6% pegawai yang terlambat masuk kantor. Dan pegawai yang

absensinya tanpa keterangan sebanyak 60 orang atau 48%. Hal ini dikarenakan
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kurangnya pengawasan dari pimpinan sehingga banyak pegawai yang kurang

mematuhi peraturan yang telah diterapkan oleh instansi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dengan latar belakang masalah yang penulis

temukan dilapangan maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

dengan judul : “Pengaruh Pengawasan Pimpinan Terhadap Disiplin

Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pengawasan pimpinan terhadap disiplin pegawai

pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau

2. Bagaimana kebijakan yang dilaksanakan pimpinan terhadap disiplin

pegawai pada Badan Kepegwaian Daerah (BKD) Provinsi Riau

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan pimpinan terhadap disiplin

pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD)Provinsi Riau.

2. Untuk mengetahui kebijakan yang dilaksanakan pimpinan terhadap

disiplin pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

a) Kegunaan secara teoritis
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1. Secara teoritis membangun dan mengembangkan keilmuan baik

dibidang pengembangan ilmu administrasi dan dibidang ilmu lainnya

untuk penelitian yang akan datang.

2. Memberikan sumbangan kajian yang mendalam tentang pentingnya

pengawasan pimpinan, untuk masyarakat pada umumnya dan untuk

aparatur pemerintahan pada khususnya.

b) Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintahan

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau.

2. Sebagai informasi yang berguna bagi instansi pemerintah yang terkait.

c) Kegunaan Individual

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis

dan sebagai penambah referensi bagi peneliti lain tentang masalah

yang sama dimasa yang akan datang.

1.5 Batasan Penelitian

Banyaknya kritikan masyarakat terhadap kinerja pegawai pemerintah,

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai penyedia layanan

kepada masyarakat sebagai penerima layanan hal ini antara lain disebabkan

karena kurangnya kesiapan sumber daya manusia bagi pegawai pemerintahan

yang bertanggung jawab profesional, berdisiplin berdaya guna serta sadar

sebagai penyedia layanan bagi masyarakat.

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis perlu

menentukan pembatasan masalah, dengan tujuan agar masalah yang diteliti

lebih terfokus dan tepat pada sasaran. Disamping itu, adanya keterbatasan
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waktu yang dimiliki, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian dan

terfokus pada pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja pegawaidimana

Pelaksanaan Pengawasan sebagai variabel bebas yang dalam penelitian ini

digambarkan dengan X dan Disiplin Kerja sebagai veriabel terikat dengan

lambang Y. Sedangkan yang dijadikan lokasi penelitian adalah Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

BABI : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan defenisi, konsep, teori-teori, referensi

yang bersumber dari buku, Review, Jurnal, Publikasi yang

relevan dengan masalah yang diteliti dan kajian-kajian

terdahulu.

Dst Pandangan Islam terhadap masalah penelitian

Dst Kerangka Pemikiran/konsep Operasional/defenisi Konsep/

variable Penelitian/hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis

dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan

sampel, dan metode analisis.
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BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas

objek penelitian, struktur organisasi objek penelitiandan lain-

lain.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang jawaban dari tujuan penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir, dimana hasil-hasil pembahasan

akan dibuat kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang positif

yang mungkin berguna bagi pemerintah Provinsi Riau dan

pembaca umumnya.


