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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tenaga kerja atau karyawan merupakan sumber daya manusia yang sangat 

penting dalam suatu perusahaan, karena karyawan adalah modal utama bagi suatu 

perusahaan tanpa adanya karyawan perusahaan tidak akan berjalan dengan baik.  

Sumber daya manusia yang dimaksudkan disini adalah Pegawai Negri Sipil 

(PNS). PNS memiliki peranan penting penunjang keberhasilan suatu instansi 

pemerintahan yaitu dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah maupun tugas 

pembangunan.   

 Sebagai modal, pegawai perlu dikelola agar tetap menjadi produktif, akan 

tetapi mengelola karyawan bukanlah hal yang mudah, karena karyawan 

mempunyai pikiran, status, serta latar belakang heterogen. Oleh sebab itu 

perusahaan harus bisa mendorong mereka agar tetap produktif dalam mengerjakan 

tugasnya masing-masing, yaitu dengan meningkatkan disiplin kerja kepada 

karyawannya, sehingga instansi/perusahaan dapat mempertahankan karyawannya 

dan selain itu karyawan sebagai mitra utama dalam penunjang keberhasilan suatu 

perusahaan. 

Agar terciptanya sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas 

yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia (karyawan) adalah disiplin. 

Sebagaimana kita tahu sikap disiplin merupakan suatu kewajiban yang harus
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diaksanakan oleh setiap individu dalam suatu organisasi, dikarenakan dengan 

disiplin yang tinggi akan dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan yang akan 

berpengaruh terhadap produktivitas organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Hasibuan (1997:212) bahwa kedisiplinan merupakan fungsi operatif manajemen 

sumber daya manusia yang terpenting, karena semakin baik disiplin karyawan, 

maka semakin tinggi prestasi kerja yang yang dapat dicapainya. 

Seperti yang tertuang pada PP Nomor 53 Tahun 2010 mengenai Disiplin 

Pegawai Negri Sipil (PNS). Disiplin Pegawai Negri Sipil adalah “Kesanggupan 

Pegawai Negri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau melanggar peraturan 

kedinasan yang apabila tiidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin”. 

Adapun beberapa  kewajiban yang harus ditaati Pegawai seperti; masuk kerja dan 

mentaati ketentuan jam kerja, mencapai sasaran kerja pegawai yang telah 

ditetapkan, dan menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan 

sebaik-baiknya. Sehingga masalah kedisiplian tersebut dapat dilihat dari beberapa 

indikator seperti tingkat kehadiran, tingkat ketaatan pada standar kerja, dan 

tingkat peraturan kerja yang masih rendah. Jika dibiarkan, masalah tersebut akan 

menghambat tercapainya efektivitas organisasi sehingga akan menghambat pula 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Berdasarkan keterangan dari Ibu Nurani Kasubag Umum dan 

Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kab. Bandung masalah kedisiplinan pegawai 

merupakan hal yang penting karena bila dibiarkan akan menghambat efektivitas 
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serta efisiensi kerja para pegawai dan juga instansi. Adapun masalah kedisiplinan 

pegawai Dinas Tenaga Kerja Kab. Bandung, seperti : masih terdapat beberapa 

pegawai yang terlambat masuk kerja serta pulang lebih awal, padahal Dinas 

Tenaga Kerja Kab. Bandung telah menetapkan masuk kerja pukul 07.30 dan 

pulang pukul 15.30. Masih terdapat pegawai yang melakukan absen tanpa 

ketarangan, terdapat pegawai yang terlihat santai di area kantor pada jam kerja 

sehingga sering menunda atau mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan tugas 

yang diberikan.  

 Sedangkan faktor lain yang dapat menunjukkan menurunnya tingkat 

disiplin salah satunya adalah absensi karyawan. Berikut gambar ketidak hadiran 

pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. 

Gambar 1.1 

Data Absensi Karyawan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung 

Periode Tahun 2009-2013 

 

 
 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa tingkat kehadiran 
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tahunnya. Hal ini dilihat dari rata-rata perbandingan setiap tahunnya dari 2009 

sampai 2013, dimana tingkat ketidak hadiran pegawai pada tahun 2009  mencapai 

24,69 %. Pada tahun 2010 mengalami kenaikan ketidakhadiran sebesar 31,07 %, 

dan pada tahun 2011 mengalami penurunan absen mencapai 17,51 %. Pada tahun 

2012 mengalami sedikit kenaikan absen mencapai 23,41 % dan pada tahun 

selanjutnya yaitu 2013 mengalami penurunan absen sebesar 13,08 %. Hal ini 

menunjukkan masih kurangnya rasa disiplin yang dimiliki oleh para pegawai 

dengan bertambahnya ketidakhadiran tersebut akan mengakibatkan 

menumpuknya tugas yang belum terselesaikan tepat waktu, dan juga tingkat 

kehadiran yang ditetapkan di Dinas Tenaga kerja haruslah mencapai 100%. Selain 

daripada tingkat absensi untuk mengukur kedisiplinan karyawan juga dapat dilihat 

dari gambaran umum kemangkiran pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Bandung  sebagaimana dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Data Kemangkiran Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung 

Periode Januari-Desember 2013 

Sanksi 
Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

Teguran Lisan 4 2 - - - - 3 2 5 4 - - 

Teguran Tertulis  - - - 3 4 2 - - - - 2 3 

Panggilan Dinas - - 2 - - - - - - - - - 

Penundaan 

Kenaikan Gaji 

Berkala (KGB) 

- - - - - - - - - - - - 

Penundaan 

Kenaikan 

Pangkat 

- - - - - - - - - - - - 

Penurunan 

Pangkat 
- - - - - - - - - - - - 

Pembebasan 

dari Jabatan 
- - - - - -  - - - - - - 
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Pemberhentian - - - - - - - - - - - - 

Jumlah 

Karyawan 
62 62 60 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Jumlah 4 2 2 3 4 2 3 2 5 4 2 3 

Presentase 7% 3% 4% 6% 8% 4% 6% 4% 10% 8% 4% 6% 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Bandung 

 Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat kemangkiran pegawai 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung setiap bulannya mengalami kenaikan 

dan penurunan. Hal tersebut mengakibatkan ketidakefektifan yang akan 

mempengaruhi cara kerja, waktu kerja dan hasil kerja. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 1.2 

Data Kemangkiran Pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung 

Periode Januari-Desember2013 

 

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat peraturan pegawai Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Bandung pada sanksi teguran tertulis memperoleh nilai 

presentase tertinggi yaitu sebesar 38%, teguran lisan 28%, dan panggilan dinas 

hanya memperoleh nilai sebesar 4%. Hal tersebut menggambarkan adanya 

penurunan disiplin yang terjadi pada para pegawai. Berdasarkan gambar diatas 

dapat diasumsikan bahwa telah terjadi ketidak disiplinan kerja pegawai, adapun 
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fenomena lain yang menunjukkan kurangnya disiplin karyawan dapat dilihat pada 

tabel berikut.  

Tabel 1.2 

Evaluasi Kinerja Program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung 

No Unit Kerja Program 

1
1 

Sekretariat : 
Pengelolaan administrasi dan 
ketatausahaan dilaksanakan secara 
tertib dan konsisten, diarahkan 
untuk meningkatkan kinerja, 
efisiensi, dan efektivitas pelayanan 
kepada masyarakat.  

1. Peningkatan administrasi umum dan 
perlengkapan  

2. Peningkatan administrasi keuangan 
3. Peningkatan administrasi kepegawaian 
4. Pengumpulan dan pengelolaan data 

rencana dan program dinas 
 

2
2 

Bidang Penempatan dan 

Perluasan Kerja 
Dilaksanakan melalui informasi 
pasar kerja yang efektif dan 
kerjasama antar instansi, badan 
usaha swasta dan melibatkan peran 
serta masyarakat  

1. Peningkatan informasi pasar kerja (Bursa 
Kerja) 

2. Peningkatan penyaluran dan perluasan 
tenaga kerja dalam dan luar negeri 

3. Pengembangan dan perluasan kerja 
4. Pembinaan dan pengendalian penggunaan 

tenaga kerja asing 
3

3 
Bidang Pelatihan dan 

Produktivitas tenaga kerja 
diarahkan sesuai dengan kebutuhan 
pasar kerja dan kompetensi kerja 
baik dalam maupun luar negeri. 

1. Peningkatan produktivitas tenaga kerja 
2. Peningkatan pelatihan dan produktivitas 

lembaga latihan kerja 
3. Peningkatan pembinaan lembaga latihan 

swasta  
4. Peningkatan sertifikasi dan lisensi kerja  

4
4 

Bidang Hubungan dan Industrial 
& Syarat Kerja diarahkan pada 
tercapainya hubungan industrial 
yang harmonisasi dan kemajuan 
perusahaan dalam rangka 
menunjang pertumbuhan ekonomi 
daerah 

1. Peningkatan dan pencegahan dan 
penyelesaian PHK/PHI 

2. Pengembangan hubungan industrial  
3. Peningkatan persyaratan kerja 
4. Pengembangan kelembagaan kerjasama 

ketenagakerjaan 

5
5 

Bidang Pengawasan & 

Perlindungan Tenaga 
Kerjadiarahkan pada perlindungan 
hak pekerja sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaaan yang berlaku  

1. Pembinaan dan pengawasan norma kerja 
2. Pembinaan dan pengawasan norma 

keselamatan kerja  
3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan 

norma kesehatan dan hygieneperusahaan 
4. Peningkatan pembinaan dan pengawasan 

norma jamsostek, tenaga kerja anak dan 
wanita 

6
6 

UPTD & Produktivitas Tenaga 
KerjaPendidikan dan Pelatihan 

1. Pelatihan teknisi sepeda motor, hantaran 
public speaking, menjahit, teknisi HP, 
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keterampilan bagi para pencari 
kerja 

teknisihardwarekomputer, radio dan TV  

 

Tabel 1.3 

Nilai Rata-Rata Hasil Kerja Karyawan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Bandung 

 

No Unit Kerja 
Nilai Rata-rata Hasil Kerja % 

2009 2010 2011 2012 2013 

1
1 

Sekretariat 70 100 76 82 89 

2
2 

Bid. Penempatan Kerja & 
Perluasan Kerja 

72 69 75 79 82 

3
3 

Bidang Latihan dan 
Produktivitas 

73 80 79 76 100 

4
4 

Bidang Hubungan dan 
Industrial & Syarat Kerja 

62 70 87 81 76 

5
5 

Bidang Pengawasan & 
Perlindungan Tenaga Kerja 

68 62 86 78 82 

6
6 

UPTD & Produktivitas Tenaga 
Kerja 

73 60 84 66 70 

Total Nilai Rata-rata 69 81,5 73,5 81,12 77 

Keterangan C B LC B LC 

 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Bandung  

Keterangan : 

Keterangan Kriteria Nilai 

AB Amat Baik 90 

B Baik 80-89 

LC Lebih dari Cukup 70-79 

C Cukup 60-69 

K Kurang 59  ke bawah 
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Berdasarkan keterangan diatas bahwa rata-rata hasil kerja karyawan belum 

dapat dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2009 nilai rata-rata hasil 

kerja karyawan mencapai sebesar 69 % dan dikategorikan cukup, dan pada tahun 

berikutnya 2010 mengalami kenaikan yaitu 81,5 % dikategorikan baik, namun 

pada tahun 2011 mengalami penurunan yaitu sebesar 73,5 % dikategorikan lebih 

dari cukup, pada tahun 2012 mengalami kenaikan rata-rata hasil kerja sebanyak 

81,12 %, dan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 77 %. 

Banyak perusahaan meyakini bahwa terciptanya disiplin kerja yang relatif 

tinggi dipengaruhi oleh balas jasa atau insentif yang diberikan oleh 

perusahaan/instansi. Pemberian insentif diharapkan mampu mengatasi berbagai 

permasalahan di tempat kerja yang semakin kompleks seperti rendahnya kinerja 

dan kedisiplinan karyawan, kurangnya minat kerena tidak adanya tambahan gaji 

pokok. Pengupayaan insentif yang besarnya proposional dan bersifat progresif 

sesuai dengan jenjang karir diyakini mampu memacu kinerja para keryawan agar 

selalu berada pada tingkat tertinggi (optimal) dalam mengembangkan kemampuan 

yang dimiliki.  

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Bandung yakni Ibu R. Pratiwi selaku pengawas tenaga kerja, beliau 

mengungkapkan bahwa pemberian insentif penting bagi upaya pendisiplinan 

pegawai. Hal ini dapat mempengaruhi pegawai untuk bersemangat dalam bekerja. 

Meskipun dalam pelakasanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan pegawai.  

Karena manusia memiliki sifat yang tidak cepat puas karena kebutuhan manusia 
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terus bertambah maka pegawaipun mengharapkan adanya insentif tersebut sebagai 

tambahan penghasilan selain gaji. 

Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dalam hal pemberian 

insentif (tunjangan) lebih kenal disebut dengan Tunjangan Tambahan Penghasilan 

Pegawai (TPP) untuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung yang 

merangkap jabatan atau tugas, diberikan salah satu tunjangan penghasilan 

pegawai yang diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.367-Org/2010.  

Besaran insentif yang diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil di 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung sebesar Rp.200.000/bulan dengan syarat 

bahwa tingkat absensi pegawai 100% hadir. Tingkat kehadiran pegawai sangat 

mempengaruhi di dalam pemberian besarnya jumlah insentif yang diterima 

masing-masing pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Hal ini akan 

mendorong setiap pegawai untuk berpikir dua kali untuk bolos kerja. 

Adapun maksud dan tujuan pemberian TPP menurut Peraturan Bupati 

Bandung No. 37 Tahun 2010 adalah : 

1. Tambahan penghasilan ini dimaksudkan diberikan kepada Pegawai Negeri 

Sipil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja, 

tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja dan/ atau pertimbangan objek 

lainnya. 

2. Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan pegawai sekaligus meningkatkan kinerja, disiplin dan 

semangat kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.  
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Selain di dalam pemberian insentif, ada juga promosi jabatan serta pemberian 

penghargaan yang berupa non materi yang diberikan oleh pusat  kepada pegawai 

negri sipil Dinas tenaga kerja yakni Satya Lencana diberikan atas prestasi kerja yang 

baik. Setiap pegawai yang mempunyai dan merasa prestasi kerjanya tinggi sangat 

mendambakan penghargaan tersebut, karena dipandang sebagai penghargaan atas 

keberhasilannya menunjukkan prestasi kerja yang tinggi sekaligus sebagai pengakuan 

atas kemampuan dan potensi pegawai. 

Fenomena di atas dapat dijadikan acuan mengenai diberikannya 

perangsang finansial yang melibihi upah dan gaji pokok (insentif) sebagai 

salahsatu alternatif yang baik dalam proses menigkatkan motivasi kerja. Sehingga 

dalam dirinya tumbuh kesadaran akan mau untuk disipin dalam melaksanakan 

pekerjaanya seefektivitas dan sefisien mungkin, yang pada akhirnya akan 

berpengaruh positif terhadap kemajuan perusahaan. Seperti yang dikemukakan 

oleh Tani Handoko dalam (Mangkunegara, 2005:89) “Tujuan insentif adalah 

untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan 

organisasi”.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik 

untuk menelaah secara lebih mendalam, pelaksanaan pemberian insentif 

berdampaknya pada disiplin kerja karyawan. Maka penulis mengambil judul : 

“PENGARUH INSENTIF TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI 

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BANDUNG”. 
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1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa kedisiplinan merupakan hal yang 

sangat penting. Kedisiplinan tersebut bertujuan agar keberlangsungan perusahaan 

terjaga dan produktivitas, untuk itu perusahaan mendorong tenaga kerja untuk 

bekerja seefektif dan seefisien mungkin, sehingga dapat mencapai target yang 

diharapkan oleh perusahaan. 

Pemberian insentif dapat dikatakan memberikan pengaruh meningkatnya 

motivasi kerja karyawan dan juga dapat meningkatkan disiplin kerja yang pada 

akhirnya akan menentukan tercapai tidaknya tujuan dari perusahaan dimana 

karyawan itu bekerja, seperti yang dikemukakan Gouzali Saydam  (2005:291), 

mengemukakan bahwa : 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tegaknya tidaknya suatu disiplin 

dalam suatu organisasi atau perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi 

2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan 

3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan 

4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan 

5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan 

6. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan 

7. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. 

Hal di atas sesuai dengan pendapat Taliziduhu Ndraha 1999:139 bahwa: 

“Dalam kondisi organisasi yang tidak mampu menyediakan insentif atau dengan 
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perkataan lain, jika pekerja tidak menerima insentif apapun, masihkah mereka 

mau meningkatkan prestasi, dan masih maukah dia mentaati peraturan yang ada 

tanpa insentif yang berupa reward dan punishment”. 

Berdasarkan uraian di atas, salah satu cara untuk meningkatkan 

kedisiplinan karyawan adalah memberikan kompensasi/insentif, sehingga 

karyawan memiliki sikap atau perilaku disiplin yang terus terjaga dengan baik, 

demi tercapainya kinerja pegawai yang maksimal dalam pencapaian tujuan 

organisasi. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah dalam penelitian ini 

secara spesifik dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran efektivitas pemberian insentif di Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Bandung  

2. Bagaimana gambaran tingkat disiplin kerja pegawai di Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Bandung  

3. Seberapa besar pengaruh efektivitas insentif terhadap tingkat disiplin kerja 

pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik 

tentang pengaruh insentif terhadap disiplin kerja karyawan. Secara khusus tujuan 
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yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan 

menganalisis mengenai: 

1. Mengetahui gambaran efektivitas insentif pada pegawai di Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Bandung 

2. Mengetahui gambaran tingkat disiplin kerja pegawai pada pegawai di Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Bandung.  

3. Mengetahui pengaruh efektivitas insentif terhadap tingkat disiplin kerja 

pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. 

1.5  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang berarti mengenai 

manajemen sumber daya manusia, sehingga dapat memberikan gambaran yang 

jelas mengenai penerapan insentif dan disiplin kerja pegawai dalam kondisi yang 

sebenarnya. Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan secara akademis dan 

praktis, yaitu: 

1 Kegunaan akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi 

penulis dan menambah ilmu baik teori maupun praktek tentang 

pengaruh insentif terhadap disiplin kerja pegawai. 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar studi perbandingan dan 

referensi bagi penelitian yang sejenis. 

2. Kegunaan praktis  

a. Bagi penulis 
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Melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman yang berguna untuk menambah wawasan 

tentang pengaruh insentif upaya meningkatkan disiplin kerja pegawai 

tersebut. 

b. Bagi perusahaan 

Diharapkan sebagai sumbangan dan masukan bagi perusahaan 

mengenai pentingnya insentif terhadap peningkatan disiplin kerja 

pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. 

 


