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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia kerja dalam persaingan global saat ini sangat membutuhkan individu

yang dapat berfikir untuk maju, cerdas, inovatif, dan mampu berkarya dengan

semangat tinggi dalam menghadapi kemajuan zaman dan persaingan bisnis yang

semakin ketat. Perusahaan juga dituntut agar dapat memproduksi barang dan jasa

dengan kualitas yang baik, dan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi,

serta ilmu pengetahuan. Hal tersebut harus dipenuhi agar perusahaan dapat

bersaing dan mempertahankan keberadaannya di dunia bisnis.

Setiap perusahaan tentunya memiliki tujuannya masing-masing, dan apabila

tujuan perusahaan yang telah di tetapkan dapat berjalan sesuai dengan yang telah

direncanakan, maka perusahaan akan tetap dapat mempertahankan keberadaannya

di dunia bisnis. Proses pencapaian tujuan ini tentunya tidak hanya bergantung

pada seberapa canggih teknologi yang digunakan atau sarana dan prasarana yang

dimiliki, tetapi juga bergantung pada aspek sumber daya manusia yang dimiliki

oleh perusahaan. Aspek sumber daya manusia ini merupakan salah satu elemen

yang harus diperhatikan mengingat tingginya persaingan di dunia bisnis yang

semakin ketat. Hal ini membuat perusahaan harus memiliki sumber daya manusia

yang dapat bekerja secara efektif, efisien, dan produktif. Tercapainya tujuan

perusahaan yang telah ditetapkan hanya dapat tercapai apabila perusahaan

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu unsur pegawai yang

berkualitas adalah memiliki tingkat disiplin yang tinggi.

Menurut Runtunuwu (2015), disiplin kerja adalah suatu keadaan tertib

dimana seseorang atau sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi

tersebut berkehendak mematuhi dan menjalankan peraturan-peraturan perusahaan

baik yang tertulis maupun tidak tertulis dengan dilandasi kesadaran dan

keinsyafan akan tercapainya suatu kondisi antara keinginan, kenyataan, dan

diharapkan agar para karyawan memiliki sikap disiplin yang tinggi dalam bekerja

sehingga produktivitasnya meningkat. Disiplin merupakan modal utama yang



amat menentukan terhadap tingkat kinerja karyawan. Karyawan yang tingkat

disiplinnya baik, maka kinerja karyawan tersebut cenderung baik. Sedangkan

karyawan yang tingkat disiplinnya rendah, maka kinerja karyawan tersebut

cenderung rendah.

Disiplin kerja karyawan tentunya akan berdampak kepada kepastian hasil

kerja atau kinerjanya. Kinerja karyawan dapat dilihat dari seberapa banyak

karyawan memberikan tenaga, pikiran, atau memberikan kontribusi kepada

organisasi. Selain itu penempatan karyawan yang sesuai dengan bidangnya juga

akan sangat berpengaruh pada kinerja karyawan. Dalam kenyataannya

menempatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan bukan hal

yang mudah. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut, perlu

adanya prediksi, dugaan, dan analisis yang ilmiah dan rasional berdasarkan

kondisi pekerjaan yang ada.

Menurut Setiawan (2013), kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa

faktor, antara lain lingkungan kerja, disiplin kerja, budaya organisasi,

kepemimpinan dan motivasi kerja. Karyawan dengan disiplin kerja yang baik

diharapkan mampu melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi

tanggungjawabnya dengan dengan efektif dan efisien serta tepat pada waktunya.

Disiplin kerja seorang karyawan tidak hanya dilihat dari absensi, tetapi juga

bisa dinilai dari sikap karyawan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan.

Karyawan yang mempunyai disiplin tinggi tidak akan menunda-nunda pekerjaan

dan selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu

institusi yang berada di bawah naungan Pemerintah Tingkat I Provinsi Jawa Barat

dan memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah

bidang perikanan dan kelautan berdasarkan asas otonomi, dekonsetrasi, dan tugas

pembantuan. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat juga memiliki

fungsi sebagai penyelenggara perumusan, penetapan, koordinasi, penyedia

fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas perikanan budidaya, perikanan

tangkap dan kelautan, dan pengembangan usaha. Peran sumber daya manusia

akan selalu ada pada setiap perusahaan. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi



Jawa Barat memandang pegawainya sebagai suatu aset yang berharga. Maka dari

itu, perusahaan selalu berusaha untuk memperhatikan kinerja para pegawainya.

Seperti yang telah dikemukaan sebelumnya, Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Jawa Barat menganggap bahwa pegawainya merupakan aset yang

berharga dan pihak instansi sangat menginginkan pegawainya memiliki

kedisiplinan yang baik. Maka dari itu, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Jawa Barat  telah membuat peraturan kedisiplinan kerja yang harus ditaati oleh

semua pegawai seperti mulai dari ketepatan waktu datang kerja, mengisi daftar

hadir, ketepatan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan, dan

menciptakan suasana kerja yang tertib dan nyaman.

Namun masih banyak pegawai yang belum mematuhi peraturan tentang

kedisiplinan kerja yang telah ditetapkan perusahaan. Hal ini dapat terlihat dari

laporan rekapitulasi kehadiran pegawai dari periode Februari sampai Desember

2015 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Kehadiran Pegawai

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

Bulan
Jumlah Karyawan

Hadir
Mangkir Jumlah

KaryawanJumlah %
Februari 95 12 11,88% 101
Maret 95 5 4,95% 101
April 94 0 0,00% 99
Mei 94 0 0,00% 99
Juni 95 1 1,01% 99
Juli 97 8 8,08% 99
Agustus 95 3 3,09% 97
September 94 24 24,74% 97
Oktober 94 3 3,09% 97
November 94 1 1,03% 97
Desember 93 4 4,12% 97

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa
Barat, data diolah



Grafik 1.1
Rekapitulasi Kehadiran Pegawai

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

Sumber : data diolah

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah tingkat mangkir pegawai Dinas Perikanan

dan Kelautan Provinsi Jawa Barat periode bulan Februari sampai Desember 2015.

Dari laporan rekapitulasi kehadiran pegawai tersebut, dapat dilihat bahwa pada

periode Februari sampai Desember 2015 terjadi kenaikan dan penurunan jumlah

pegawai yang mangkir. Pegawai tersebut tidak memberikan keterangan saat

mereka tidak masuk kerja dan hal itu berdampak pada kinerjanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Shobur di departemen

kepegawaian pada tanggal 15 Maret 2016, terdapat fenomena yang

mengakibatkan tidak stabilnya kinerja dari pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Jawa Barat. Fenomena tersebut diantaranya adalah masih terdapat

pegawai yang datang terlambat, adanya pegawai yang tidak masuk kerja tanpa

keterangan, dan adanya pegawai yang tidak menyelesaikan tugas sesuai dengan

target yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Ketidakstabilan kinerja pegawai dapat

terlihat dari laporan rekapitulasi nilai total kinerja periode Februari sampai

Desember 2015 berikut ini:
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Tabel 1.2
Rekapitulasi Nilai Total Kinerja Pegawai

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

Bulan
Nilai Total Jumlah

KaryawanJumlah %
Februari 90 89,11% 101
Maret 85 84,16% 101
April 85 85,86% 99
Mei 95 95,96% 99
Juni 90 90,91% 99
Juli 87 87,88% 99
Agustus 81 83,51% 97
September 76 78,35% 97
Oktober 80 82,47% 97
November 82 84,54% 97
Desember 79 81,44% 97

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa
Barat, data diolah

Grafik 1.2
Rekapitulasi Nilai Total Kinerja Pegawai

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

Sumber : data diolah
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Tabel 1.2 menunjukkan seberapa banyak pegawai yang belum mencapai

nilai yang telah ditentukan oleh instansi. Pada bulan Februari terdapat 90 pegawai,

bulan Maret terdapat 85 pegawai, bulan April terdapat 85 pegawai, bulan Mei 95

pegawai, bulan Juni 90 pegawai, bulan Juli 87 pegawai, bulan Agustus 81

pegawai, bulan September 76 pegawai, bulan Oktober 80 pegawai, bulan

November 82 pegawai, dan bulan Desember 79 pegawai yang belum mencapai

nilai yang telah ditentukan. Jumlah tersebut terus mengalami kenaikan dan

penurunan setiap bulannya.

Menurut Setiawan (2013), seseorang yang mempunyai kedisiplinan

cenderung akan bekerja sesuai dengan peraturan dan kewajiban yang dibebankan

kepadanya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Susiarto dan Ahmadi yang

dikutip oleh Setiawan (2013) yang mengatakan bahwa disiplin kerja karyawan

bagian dari faktor kinerja dan pernyataan Prasetyo yang dikutip oleh Setiawan

(2013) yang menyatakan bahwa salah satu faktor penentu dari efektivitas kinerja

adalah disiplin kerja. Jadi dengan kata lain, apabila kedisiplinan pegawai

meningkat maka kinerja pegawai pun akan meningkat, dan apabila kedisiplinan

pegawai menurun maka kinerja pegawai pun akan menurun.

Tetapi dilihat dari rekapitulasi kehadiran dan rekapitulasi nilai total kinerja

pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, teori tersebut tidak

sesuai dengan kenyataan yang terjadi di instansi. Dilihat dari bulan Maret sampai

bulan April, kedisiplinan pegawai mengalami penurunan sedangkan kinerja

pegawai mengalami peningkatan. Di bulan April sampai Mei, kedisiplinan

pegawai tetap sedangkan kinerja pegawai mengalami peningkatan. Di bulan Mei

sampai Juni, kedisiplinan pegawai mengalami peningkatan sedangkan kinerja

pegawai mengalami penurunan. Di bulan Juni sampai Juli, kedisiplinan pegawai

mengalami peningkatan sedangkan kinerja pegawai mengalami penurunan. Di

bulan Agustus sampai September, kedisiplinan pegawai mengalami peningkatan

sedangkan kinerja pegawai mengalami penurunan. Di bulan September sampai

Oktober, kedisiplinan pegawai mengalami penurunan sedangkan kinerja pegawai

mengalami peningkatan. Di bulan Oktober sampai November, kedisiplinan

pegawai mengalami penurunan sedangkan kinerja pegawai mengalami



peningkatan. Di bulan November sampai Desember, kedisiplinan pegawai

mengalami peningkatan sedangkan kinerja pegawai mengalami penurunan.

Maka berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat”.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan disiplin kerja pegawai pada Dinas Perikanan dan

Kelautan Provinsi Jawa Barat.

2. Bagaimana kinerja pegawai pada Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Jawa Barat.

3. Besarnya pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang akan

digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi, yang merupakan salah satu syarat

untuk meraih gelar sarjana ekonomi di Universitas Widyatama Bandung.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan disiplin kerja pegawai pada Dinas

Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

2. Untuk mengetahui kinerja pegawai pada Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Jawa Barat

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh disiplin kerja terhadap

kinerja pegawai pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa

Barat



1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan atau

manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat

memperoleh masukan-masukan positif dan dapat ditetapkan perusahaan

dalam usaha meningkatkan kinerja karyawan.

2. Bagi masyarakat umum, merupakan informasi bahan kajian bagi

pengembangan bidang ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia

khususnya mengenai disiplin kerja dan kinerja, dan dapat menambah

wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat yang membacanya.

3. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dalam masalah sumber daya

manusia dalam perusahaan, terutama mengenai masalah disiplin kerja

karyawan serta penulis dapat melakukan analisis secara nyata untuk

mengetahui tingkat disiplin karyawan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa

Barat yang berlokasi di Jalan Wastu Kencana No. 17, Bandung. Adapun waktu

penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai dari bulan Maret 2016.


