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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang secara pesat. Hal 

ini menjadi salah satu faktor pendorong bagi perusahaan untuk terus berkembang 

sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain, terutama  dengan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang yang sama. Dalam persaingan ini masing-masing perusahaan 

berlomba-lomba untuk memberikan nilai baik, baik dalam pelayanan umum maupun 

bagi perusahaan itu sendiri. Sehingga nantinya diharapkan akan dapat menjamin 

kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan itu sendiri. 

Dewasa ini persaingan antara perusahaan semakin ketat. Untuk itu setiap 

perusahaan harus berupaya sebaik mungkin menjaga kelangsungan hidup 

perusahaannya agar dapat bertahan dan semakin berkembang. Untuk menunjang 

keberhasilan dan kelancaran jalannya perusahaan, perusahaan sangat tergantung pada 

beberapa faktor yaitu faktor manusia, faktor mesin, dan faktor modal.  

Salah satu sumber daya terpenting yang menentukan jalannya operasi 

perusahaan adalah manusia. Manusia ini sangat kompleks sifatnya dan memiliki hal-

hal yang khusus mengenai sikap, tingkah laku dan kebisaan yang di bentuk oleh 

lingkungan dan pengalamannya. 

Aspek manusia sangat menentukan apabila, aspek ini melemah maka tujuan 

perusahaan tidak akan tercapai secara efektif dan efisien. Walaupun lengkap dan 

canggihnya sumber-sumber daya non manusia yang dimiliki oleh perusahaan, tidak 
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menjadi jaminan bagi perusahaan tersebut untuk mencapai suatu keberhasilan. 

Karena jaminan untuk dapat berhasil lebih banyak ditentukan oleh sumber daya 

manusia yang mengelola, mengendalikan, dan mendayagunakan sumber-sumber 

daya non manusia yang dimiliki. 

Perusahaan menuntut disiplin kerja dari karyawannya berdasarkan ketentuan 

yang telah ditetapkan itu. Peraturan yang dibuat tersebut menunjang terhadap 

kelancaran perusahaan. Disiplin yang dimiliki oleh karyawan dipengaruhi oleh faktor 

kepuasan kerja mereka, dimana semakin puas karyawan dalam pekerjaannya maka 

disiplin kerja karyawan itu sendiri menjadi meningkat. Adanya pelanggaran yang 

dilakukan oleh karyawan seperti seringnya bolos kerja dengan berbagai alasan, 

kurang bertanggung jawab terhadap tugas dan mencuri waktu dalam kegiatan 

kerjanya akan merepotkan perusahaan. Sehingga menyebabkan  perusahaan perlu 

melakukan pembenahan kembali atas operasi perusahaan yang sudah tentu akan 

menyita banyak waktu dan biaya.  

Alasan karyawan melakukan pelanggaran kerja seperti seringnya bolos kerja 

dengan berbagai alasan, kurang bertanggung jawab terhadap tugas dan mencuri 

waktu dalam kegiatan kerjanya  disebabkan karena ketidakpuasan kerja. Hal tersebut 

di atas jelas berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan dapat menurunkan 

produktivitas perusahaan. 

Pemerintahan Kota Bandung Bagian Umum dan Perlengkapan merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa yaitu melaksanakan sebagian tugas Asisten 

Administrasi di bidang perumusan kebijakan administrasi umum kesekretariatan.. 
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Dalam usaha untuk mencapai tujuan perusahaan dibutuhkan karyawan yang dapat 

bekerja secara maksimal.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

suatu penelitian dengan judul 

“SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN DISIPLIN KERJA PADA 

PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG  BAGIAN UMUM DAN 

PERLENGKAPAN”    

1.2   Identifikasi Masalah 

Tujuan karyawan bekerja terutama disebabkan adanya kebutuhan yang harus 

dipenuhinnya dan mereka berharap mendapatkannya lewat bekerja. Idealnya harapan 

mereka bekerja akan sesuai dengan kenyataan, namun situasi yang sebenarnya sering 

kali kebutuhan mereka tidak dapat terpenuhi hal ini lah yang dapat menimbulkan 

ketidakpuasan dalam diri mereka faktor kebutuhan ini penting untuk meningkatkan 

kedisiplinan dalam bekerja. 

Disiplin kerja merupakan faktor yang dituntut oleh perusahaan sebagai 

ketentuan dalam konsekuensi seseorang dalam bekerja. Disiplin karyawan 

dipengaruhi oleh kepuasan kerjannya. Bila kepuasan kerja terpenuhi dengan baik 

akan tercermin pada disiplin kerjanya. 

Dengan disiplin kerja yang baik akan dapat meningkatkan kelancaran operasi 

perusahaan. Disiplin terhadap tugas dan tanggung jawab merupakan kewajiban bagi 

setiap karyawan sesuai hak yang diterimannya. Begitu juga sebaliknnya dengan 

pihak perusahaan. Karena hal itu perlu adanya keseimbangan antara hak dan 

kewajiban sehingga disiplin kerja akan tercapai. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor kedisiplinan kerja karyawan 

berperan dalam keberhasilan usaha suatu perusahaan. Sehubungan dengan hal 

tersebut diatas, penulis mencoba mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana disiplin kerja karyawan di Pemerintahan Kota Bandung Bagian 

Umum dan Perlengkapan? 

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi Pemerintahan Kota Bandung Bagian Umum 

dan Perlengkapan dalam disiplin kerja karyawan?  

3. Usaha apa saja yang dilakukan Pemerintahan Kota Bandung Bagian Umum dan 

Perlengkapan untuk mengatasi kendala disiplin kerja karyawan?   

1.3 Tujuan Kerja Praktek 

Adapun tujuan dari praktik kerja lapangan ini adalah untuk mendapatkan 

gambaran secara menyeluruh tentang informasi mengenai kedisiplinan pada 

karyawan Pemerintahan Kota Bandung Bagian Umum dan Perlengkapan sebagai 

bahan untuk menyusun Tugas Akhir di Universitas Widyatama.  Adapun tujuan 

peninjauan adalah: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana disiplin kerja karyawan di Pemerintahan Kota 

Bandung Bagian Umum dan Perlengkapan.  

2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa yang dihadapi Pemerintahan Kota 

Bandung Bagian Umum dan Perlengkapan dalam disiplin kerja karyawan.  

3. Untuk mengetahui Usaha apa saja yang dilakukan Pemerintahan Kota Bandung 

Bagian Umum dan Perlengkapan untuk mengatasi kendala disiplin kerja 

karyawan.   
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1.4 Kegunaan Tugas Akhir 

Dari hasil kerja praktek dan pengumpulan data yang kemudian dituangkan 

dalam bentuk laporan tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh manfaat 

diantaranya: 

1. Bagi Perusahaan 

Dimana penelitian praktik kerja ini akan dapat memberitakan suatu masukan 

bagi Pemerintahan Kota Bandung Bagian Umum dan Perlengkapan sehingga 

dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan dan kemajuan Pemerintahan Kota 

Bandung Bagian Umum dan Perlengkapan dalam mencapai tujuannya, serta 

untuk mengambil keputusan dibidang manajemen Pemerintahan Kota Bandung 

Bagian Umum dan Perlengkapan di masa yang akan datang. 

2. Bagi Penulis 

Kegunaan yang diharapkan adalah menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai manajemen sumber daya manusia terutama dibidang disiplin kerja 

pada Pemerintahan Kota Bandung Bagian Umum dan Perlengkapan, dan untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang Diploma III di Universitas 

Widyatama. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penulis berharap bahwa hasil laporan tugas akhir ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pihak lain. Serta dapat dijadikan sumber informasi 

dan referensi dibidang Manajemen Sumber Daya Manusia pada umumnya 

mengenai disiplin kerja. 
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1.5 Metodelogi Tugas Akhir 

Untuk menunjang kesempurnaan laporan tugas akhir ini, metode praktek yang 

digunakan penulis adalah deskriptif. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui 

cara-cara sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi dan mengamati 

langsung ke lokasi penelitian di Pemerintahan Kota Bandung Bagian Umum dan 

Perlengkapan untuk memperoleh data-data atau keterangan tentang 

permasalahan yang dibahas dengan cara: 

a. Wawancara 

Yaitu suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. 

b. Observasi 

Merupakan pengamatan langsung kepada objek yang diteliti dengan 

mengunjungi lokasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan karyawan pada 

perusahaan. 

2.  Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku dan literatur yang ada 

kaitannya dengan objek yang diteliti sebagai bahan dasar untuk acuan dalam 

pembahasan masalah pada penyusunan Laporan Tugas Akhir. 
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1.6 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja 

Lokasi yang dijadikan praktek kerja ini adalah Pemerintahan Kota Bandung 

Bagian Umum dan Perlengkapan Jl. Wastukencana No. 2 Bandung , adapun waktu 

praktek kerja ini dilakukan pada tanggal 1 November s.d 1 Desember 2008. 

 

 

 

 

 


