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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

      Peranan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor utama yang 

sangat penting dalam suatu organisasi. Pemanfaatan sumber daya manusia secara 

efektif merupakan jalan bagi suatu organisasi untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup dan pertumbuhan dimasa yang akan datang. Dengan kata 

lain, keberhasilan atau kemunduran suatu organisasi tergantung pada keahlian dan 

keterampilan pegawainya masing-masing yang bekerja didalamnya. (Zaelani: 

2014)  

      Pegawai Negeri Sipil merupakan sumber daya manusia aparatur negara 

yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, 

jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan 

pembangunan, dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada pancasila dan 

Undang-undang 1945. Sumber daya manusia mempunyai peranan penting baik 

secara perorangan ataupun kelompok, baik pempinan ataupun pegawai biasa 

memiliki peranan kontribusi kontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi, dan 

sumber daya manusia merupakan salah satu penggerak utama atas kelancaran 

jalannya kegiatan sebuah organisasi, bahkan maju mundurnya perusahaan 

ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia. (Zaelani:2014) 
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Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas kerja 

individu pegawainya. Setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu berusaha 

untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan harapan apa yang menjadi tujuan 

akan tercapai. Salah satu cara yang ditempuh dalam meningkatkan efektivitas 

kerja pegawainya, misalnya dengan melalui pendidikan, pelatihan, pemberian 

kompensasi yang layak. (Wibowo:2011) 

Sukses tidaknya seorang pegawai dalam bekerja akan dapat diketahui 

apabila perusahaan atau organisasi yang bersangkutan menerapkan sistem 

penilaian kinerja. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

maupun etika. (Nurleli:2011) 

Siagian (2008:151) mengemukakan bahwa efektivitas kerja berarti 

penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Disebut efektif 

apabila tercapainya tujuan, target/sasaran yang telah ditentukan. Jadi efektivitas 

kerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan atau organisasi serta dari pihak 

pegawai itu sendiri. Salah satu hal yang mempengaruh efektivitas pegawai adalah 

disiplin kerja dan pemberian reward. Disiplin sendiri merupakan satu dari 

beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja pegawai. Karena tanpa 

adanya disiplin, maka segala kegiatan yang akan dilakukan akan mendatangkan 

hasil yang kurang memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan. (Nurleli:2011) 
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Faktor disiplin kerja mempunyai pengaruh serta peran yang penting 

terhadap peningkatan efektivitas kerja pegawai. Jika dilihat secara rill, faktor 

kedisiplinan memegang peran yang amat penting dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari pegawai. Seorang pegawai yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi 

akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh atasan. Seorang 

pegawai yang disiplin tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan hal-hal 

lain yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Pada akhirnya pegawai yang 

mempunyai kedisiplinan kerja yang tinggi akan mempunyai kinerja yang baik 

dibandingkan dengan para pegawai yang bermalasah, karena waktu kerja 

dimanfaatkannya sebaik mungkin untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan. (Nurleli, 2011). 

Menurut Hasibuan (2005:193) Kedisiplinan merupakan fungsi operatif 

MSDM yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi 

prestasi kerja yang dapat dicapainya. Disiplin kerja yang baik dapat dilihat dari 

tingginya kesadaran para pegawainya dalam mematuhi serta mentaati segala 

peraturan dan tata tertib yang berlaku, besarnya rasa tanggung jawab akan tugas 

masing-masing, serta meningkatkan efisiensi dan kinerja para pegawai.  

Dalam PP Nomor 53 tahun 2010, yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban 

dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar 

dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin tersebut bisa berupa ucapan, 

tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar 
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larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar 

jam kerja. Sedangkan Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada 

PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. 

Selain disiplin kerja, faktor pemberian reward juga tidak kalah penting 

dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai. Menurut Mahmudi (2005:89) 

penghargaan didefinisikan sebagai reward dalam bentuk finansial atau materi 

yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah 

ditentukan. Oleh karena itulah tidak heran jika pegawai yang mempunyai reward 

yang tinggi biasanya mempunyai efektivitas kerja yang tinggi pula. Untuk itu 

selain disiplin kerja alangkah lebih baik jika motivasi kerja pegawai perlu juga 

dibangkitkan dan ditingkatkan agar pegawai dapat menghasilkan kinerja yang 

terbaik. Berdasarkan uraian diatas, terlihat betapa pentinya peranan faktor disiplin 

kerja dan pemberian reward dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai. 

(Tawai Adrian:2017) 

Peningkatan kualitas pegawai bertujuan mengubah tingkah laku kearah 

yang lebih mampu untuk melaksanakan aktifitas disegala bidang. Perubahan 

tingkah laku kearah peningkatan kualitas pegawai dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, diantaranya adalah pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan 

sikap/tingkah laku pemimpin bagi pegawai yang berada pada posisi yang relative 

rendah atau bawahan, perubahan tingkah laku tersebut lebih banyak dipengaruhi 

oleh sikap pemimpin atau atasan. Pegawai yang berkualitas dapat terlihat pada 

saat yang bersangkutan benar-benar mampu melaksanakan tugas-tugasnya atau 

dapat mencapai hasil kerja yang telah ditetapkan atau mencapai target yang 
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melebihi dari yang telah ditetapkan sebelumnya (diharapkan) dalam bidang 

tugasnya masing-masing. (Irmawati:2014) 

Salah satu organisasi yang dimaksud adalah Kantor Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, yang juga merupakan dinas teknis melayani 

masyarakat dalam manajemennya. Pada penelitian ini yang akan dikaji adalah 

seberapa besar pengaruh disiplin kerja serta pemberian reward terhadap 

efektivitas kerja pegawai di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kota Gorontalo. 

Berikut data tingkat kehadiran/disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil tahun 

2018 pada bulan Januari sampai Oktober 

Tabel 1.  

Tingkat Kehadiran/Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil  (Tahun 2018) 

No

. 

Bulan Jumlah  

ASN 

Izin Sakit Tanpa 

Keterangan 

Cuti Terlambat Tepat 

waktu 

1. Januari 31 6 7 2  5 25 

2. Februari 29 21 11 17  9 19 

3. Maret 26 13 17 35  5 20 

4. April 31 13 3 35 9 7 23 

5. Mei 26 13 20 39  6 20 

6. Juni 28 4 3 17  8 19 

7. Juli 28 6 11 28  10 17 

8. Agustus 27 24 14 33  6 20 

9. September 25 3 9 21  3 21 

10. Oktober 25 6 26 37  8 19 

Jumlah  109 121 264 9 67 203 

(Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, 2018) 

Menurut pengamatan peneliti bahwa disiplin kerja pada kantor Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo cukup baik, namun demikian 
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dalam setiap instansi atau organisasi pasti masih ada saja pegawai yang kurang 

disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan bahkan belum memahami 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil yang menjadi pedoman kerja atau peraturan. Hal ini dapat terlihat dari 

beberapa pegawai seperti terlambat masuk kerja, pulang kerja lebih awal dari 

waktu yang ditentukan, loket pelayanan buka jam 8 tapi dibuka jam 9, tidak 

masuk kerja dengan waktu yang lama dan tanpa keterangan, masih adanya 

pegawai yang tidak menaati peraturan, masih ditemui adanya pegawai keluar 

kantor tanpa izin pimpinan. Dan masalah pemberian reward, menurut pegawai 

pemberian reward belum mencerminkan rasa keadilan dikalangan pegawai. 

Pemberian reward belum diterapkan dengan baik, pegawai yang kerja lembur 

tidak mendapatkan reward berupa bonus maupun imbalan, pegawai yang 

memiliki kinerja yang baik pemberian reward hanya berupa pujian ucapan lisan 

dari pimpinan.  

Tentunya hal ini dapat mengakibatkan pekerjaanyan menjadi tidak efektif 

dan efisien berdampak pada pemberian reward kepada pegawai. Sering kali 

pemberian  reward  berupa ekonomi dan non ekomomi juga menjadi salah satu 

motivasi pegawai untuk menjadi lebih baik dalam menjalankan kewajibannya 

sehingga pekerjaan mereka menjadi efektif. Berdasarkan pengamatan peneliti 

pemberian reward ekonomi berupa bonus perjalanan dinas untuk Pegawai Negeri 

Sipil dan pemberian reward non ekonomi berupa pujian dari dalam bentuk 

ucapan, promosi kenaikan jabatan, liburan/rekreasi akhir tahun untuk Pegawai 

Negeri Sipil dan pegawai honor, piagam penghargaan untuk pegawai berprestasi 
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yang mengikuti kegiatan, penghargaan berupa pemajangan foto dan nama untuk 

pegawai berprestasi. Reward yang diberikan kepada pegawai akan memotivasi 

karyawan meningkatkan kinerjanya. 

Efektivitas kerja merupakan tolak ukur keberhasilan suatu tugas pekerjaan 

yang dapat diselesaikan oleh pegawai, dari efektivitas kerja individu pegawai akan 

dapat dipergunakan sebagai barometer untuk mengukur efektivitas kelompok atau 

keberhasilan tugas suatu organisasi. Efektivitas kerja pegawai selanjutnya akan 

sangat menentukan keberhasilan implementasi otonomi daerah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk memperkecil atau 

mengurangi ruang gerak dari permasalahan tersebut maka setiap pemimpin satuan 

organisasi harus jeli melihat pentingnya kedisiplinan dan pemberian reward 

dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai, maka dalam penelitian ini penulis 

melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Disiplin Kerja Dan Pemberian 

Reward Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dikemukakan Identifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Masih banyak pegawai yang kurang disiplin dan kurang optimal dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. 

2. Masih banyak pegawai yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh 

Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo. 
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3. Beberapa pegawai sering terlambat masuk kerja 

4. Menurut pegawai pemberian reward belum mencerminkan rasa keadilan 

dikalangan pegawai. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah maka permasalahan penelitian dibatasi 

pada: 

1. Bagaimana displin kerja pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kota Gorontalo? 

2. Bagaiman pemberian reward pada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kota Gorontalo? 

3. Bagaiaman efektivitas kerja pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kota Gorontalo? 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah maka dikemukakan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh displin kerja terhadap efektivitas kerja pegawai di 

Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo. 

2. Apakah terdapat pengaruh pemberian reward terhadap efektivitas kerja 

pegawai di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 

Gorontalo. 
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3. Apakah terdapat pengaruh disiplin kerja dan pemberian reward secara 

simultan terhadap efektivitas kerja pegawai pada Kantor Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap efektivitas 

 kerja pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Gorontalo 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pemberian reward terhadap 

efektivitas kerja pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Gorontalo 

3. Mengetahui  dan menganalisis pengaruh disiplin kerja  dan pemberian reward 

secara simultan terhadap efektivitas kerja pegawai di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini terdiri dari: 

1. Manfaat teoritis 

Setelah mempelajari berbagai teori, diperhadapkan dengan implementasinya 

sesuai permasalahan dalam penelitian ini sangat dimungkinkan pengembangan 

teori yang telah ada, sehingga dapat memajukan atau mengembangkan ilmu 
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pengetahuan, khususnya sebagai koreksi terhadap disiplin kerja  dan pemberian 

reward terhadap kerja aparatur pada sektor publik. 

2.  Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau 

rekomendasi dalam rangka meningkatkan disiplin kerja dan pemberian reward 

terhadap efektivitas kerja pegawai. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi 

peneliti berikutnya dengan pendalaman maupun pengembangan teori dan 

praktek. 


