
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai Negara berkembang melaksanakan usaha pembangunan 

di segala bidang. Untuk melancarkan proses pembangunan, semua turut terlibat di 

dalamnya baik rakyat yang berperan sebagai pegawai, pihak pemerintah sebagai 

pelaksanaan serta pihak swasta  turut menunjang dalam pembangunan. 

Dewasa ini dunia usaha semakin maju, serta persaingan yang semakin ketat, 

baik dalam lingkungan nasional, regional, maupun internasional, dengan 

berkembangnya dunia usaha manajemen mendapat tempat dan peran yang penting 

dalam usaha memelihara kelangsungan hidup dan pengembangan perusahaan. 

Untuk menyikapi persaingan,   perusahaan diharuskan untuk terus 

mengembangkan disiplin kerja karyawannya melalui berbagai pendekatan yang 

rasional, sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.  

Pada dasarnya manajemen adalah suatu sistem pencapaian tujuan melalui 

kerjasama dan kegiatan orang lain. Manusia sebagai pelaku utama sangat 

mempengaruhi pelaksanaan dari tugas–tugas pencapaian organisasi. Oleh karena 

itu organisasi harus dapat mengaktualisasikan serta menggerakkan potensi yang 

ada pada setiap manusia sebagai pelaku organisasi itu. 

Seorang pemimpin pada dasarnya berfungsi mengkoordinasikan semua 

kegiatan–kegiatan dalam usahanya untuk mengefektifkan tujuan perusahaan. 

Sehubungan dengan hal itu, maka pimpinan harus mampu membuat rencana kerja 

yang baik termasuk membina semangat kerja bawahannya dalam usaha 

meningkatkan motivasi kerja karyawan. 

Pegawai adalah makhluk sosial yang menjadi kekayaan bagi setiap 

perusahaan, sebagai manusia pegawai memiliki pikiran dan perasaan yang 

mempengaruhi terhadap pekerjaannya. Namun pegawai memiliki batasan dalam 

kegiatan operasi perusahaan, karena adanya penetapan peraturan untuk kelancaran 



proses produksi. Untuk itu, diharapkan pegawai dapat mengikuti peraturan sesuai 

dengan kebutuhan yang ada. 

Pada kesempatan ini akan dibahas tentang disiplin kerja karyawan yang 

diterapkan di Balai Diklat Metrologi Departemen Perdagangan. Penerapan disiplin 

ini tujuannya adalah agar karyawan dapat menjalankan semua peraturan disiplin 

yang telah ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Adapun 

pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disipin sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilaporkan kegiatan disiplin kerja 

yang dilaksanakan di Balai Diklat Metrologi Departemen Perdagangan dengan 

judul : 

“ TINJAUAN TENTANG DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA BALAI 

DIKLAT METROLOGI DEPARTEMEN PERDAGANGAN “ 

  
1.2 Identifikasi Masalah 

Pada masa sekarang disiplin merupakan hal yang penting, karena disiplin 

tidak hanya diperlukan dalam bekerja tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan disiplin kerja yang baik akan dapat meningkatkan kelancaran operasional 

perusahaan. Disiplin terhadap tugas dan tanggung jawab merupakan kewajiban 

bagi karyawan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan disiplin kerja pada Balai Diklat Metrologi Departemen 

Perdagangan  

2. Masalah–masalah apa saja yang dihadapi oleh Balai Diklat Metrologi 

Departemen Perdagangan dalam menerapkan disiplin kerja 

3. Bagaimana solusi masalah yang berkaitan dengan disiplin kerja pada Balai 

Diklat Metrologi Departemen Perdagangan  

 

 

 



1.3    Praktik Kerja  

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan disiplin kerja yang 

digunakan pada Balai Diklat Metrologi Departemen Perdagangan 

2. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh Balai Diklat Metrologi 

Departemen Perdagangan dalam menerapkan disiplin kerja 

3. Untuk mengetahui solusi masalah yang berkaitan dengan Balai Diklat 

Metrologi Departemen Perdagangan 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Sesuai dengan masalah yang telah di uraikan di atas maka tinjauan ini 

diharapkan akan mempunyai manfaat bagi penulis sendiri, maupun untuk 

menambah pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen sumber daya 

manusia yang berguna untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang 

dengan meninjau tentang pelaksanaan disiplin kerja karyawan di Balai Diklat 

Metrologi Departemen Perdagangan. Tinjauan yang penulis lakukan diharapkan 

dapat berguna atau memberikan manfaat bagi : 

1. Penulis  

Akan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai sumber daya 

manusia serta sebagai bahan perbandingan antara teori yang pernah didapatkan 

di saat perkuliahan dengan observasi langsung ke kondisi yang sebenarnya. 

2. Perusahaan atau Instansi 

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran berupa saran positif serta dapat 

memberikan informasi untuk menyempurnakan prosedur suatu tinjauan tentang 

pelaksanaan disiplin kerja karyawan di Balai Diklat Metrologi Departemen 

Perdagangan 

 

1.5 Metode Praktik Kerja 

Metode praktik kerja pada Balai Diklat Metrologi Departemen Perdagangan 

menggunakan metode On The Job Training dan Off The Job Training. 

 



1. On The Job Training 

On the job training adalah metode yang pelaksanaannya dilakukan ditempat 

kerja yang sebenarnya, dimana selama mengikuti program, karyawan tidak 

perlu meninggalkan pekerjaannya. 

2. Off The Job Training 

Off the job training adalah metode yang pelaksanaannya dilakukan diluar 

tempat kerja, dan mengharuskan karyawan mengikuti program diluar waktu 

kerjanya. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja 

Lokasi kerja praktik yaitu pada Balai Diklat Metrologi Departemen 

Perdagangan yang berlokasi di JL. Daeng Muhammad Ardiwinata KM 3,4 

Parongpong Bandung. Pelaksanaan waktu kerja praktik dari tanggal 13 Agustus 

2009 sampai dengan 15 September 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


