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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan dari adanya Kepolisian Republik Indonesia adalah untuk 

melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam berbagai lini 

kehidupan masyarakat. Selain itu kepolisian juga memiliki semboyan berupa 

“Rastra Sewakottama” yang berarti bahwa polri adalah sebagai abdi utama dari 

pada Nusa dan Bangsa. Selain itu dinyatakan dalam Undang - Undang No 2 

tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 merupakan alat 

negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 

negeri. Berdasarkan hal tersebutlah dapat diketahui bahwa kepolisian pada 

dasarnya bertugas menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dan 

harusnya memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin. Akan tetapi untuk 

mencapai sebuah keamanan dan kenyamanan tersebut tentulah membutuhkan 

usaha dan kerja keras dari pihak kepolisian itu sendiri (Ardian:2007). 

Anggota kepolisian seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara 

keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran anggota kepolisian. 

Anggota kepolisian yang merupakan pegawai instansi pemerintah seharusnya 

memberi contoh yang baik untuk masyarakat, terutama dalam hal kedisiplinan. 

Seorang pegawai seharusnya mematuhi peraturan yang ada didalam instansi 

tempatnya bekerja karena mereka merupakan panutan bagi masyarakat luas. Saat 

ada contoh yang buruk dari tindakan anggota kepolisian maka akan memberikan 

citra negatif bagi instansi kepolisian dimata mayarakat.  

Maka dari itu hal inilah yang melandasi pentingnya kedisiplinan kerja 

yang harus diciptakan dalam lingkungan kerja kepolisian. Namun pada 

kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran kerja yang dilakukan oleh pihak 

anggota kepolisian. Hal ini diperkuat dengan adanya berbagai pemberitaan dari 

media. Dilansir dari media online jogjatv.com (2013) diberitakan bahwa Seorang 



2 
 

personil kesatuan Sabhara di jajaran Kepolisian Resort Surakarta, Andrian Wasis 

resmi dipecat karena meninggalkan tugasnya lebih dari 30 hari. Upacara 

pemberhentian dengan tidak hormat dilangsungkan di halaman Mapolresta 

Surakarta, bersamaan dengan peringatan Hari Korpri, dengan tanpa dihadiri oleh 

yang bersangkutan (29/11/13). 

Dilansir dari media Sindonews.com (2013) diberitakan sekitar tiga puluh 

orang anggota satuan Brimob bersama anggota Sabhara yang terlibat dalam 

bentrokan di markas satuan Sabhara Polda Jateng di Mijen, Semarang. Saat ini 

ketiga puluh orang tersebut diperiksa Divpropam Polda Jateng dengan status 

sebagai saksi dan terperiksa untuk kasus pelanggaran disiplin ( 25/01/13). 

Fenomena terjadinya pelanggaran kedisiplinan kerja yang dilakukan oleh 

pegawai instansi pemerintahan khususnya anggota kepolisian tentulah tidak 

lepas dari faktor kesediaan anggota kepolisian tersebut untuk menaati peraturan. 

Faktor kerelaan melaksanakan tugas dan kesediaan melaksanakan tugas tanpa 

paksaan merupakan dasar agar tidak ada terjadinya pelanggaran kedisiplinan 

kerja. Kedisiplinan kerja dalam sebuah organisasi maupun instansi sangatlah 

diperlukan untuk memperlancar seluruh kegiatan dalam instansi tersebut. Tanpa 

adanya kedisiplinan anggota dalam sebuah instansi tentu sangat sulit untuk 

mewujudkan segala tujuan yang ingin dicapai. 

Menurut Sastrohadiwiryo (2003:291) “Disiplin kerja adalah suatu sikap 

menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan – peraturan 

yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup 

menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi– sanksinya 

apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang dilakukan kepadanya”. 

 

Akan tetapi segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota 

kepolisian tersebut tidaklah terlepas dari pengaruh-pengaruh baik dalam diri 

anggota kepolisian tersebut maupun pengaruh dari lingkungan kerja nya. Salah 

satu hal yang dapat mempengaruhi terjadinya perilaku ketidakdisiplinan dalam 

berkerja adalah motivasi kerja yang dimiliki oleh anggota kepolisian tersebut. 

Adanya motivasi kerja dalam diri anggota kepolisian tersebut akan berpengaruh 

terhadap hasil kinerja yang diberikan. Motivasi kerja yang tinggi yang dimiliki 

oleh anggota kepolisian tersebut tentulah akan menjadi penyemangat kerja 
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sehingga kinerja yang diberikan akan maksimal, sebalik nya jika motivasi kerja 

yang dimiliki rendah maka kinerja yang akan diberikan juga kurang maksimal.  

Menurut Rivai Veithzal (2005:456) motivasi dapat diartikan “ Sebagai 

dorongan individu untuk melakukan tindakan karena mereka ingin 

melakukannya. Apabila individu termotivasi, mereka akan membuat 

pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu, karena dapat memuaskan 

keinginan mereka”. 

 

Setiap pimpinan dilingkungan organisasi kerja, selalu memerlukan 

sejumlah anggota sebagai pembantunya dalam melaksanakan tugas – tugas yang 

menjadi volume dan beban unit masing – masing. Pimpinan perlu melakukan 

pembinaan yang sungguh – sungguh terhadap anggota dilingkungannya. Hal ini 

diperlukan agar anggota merasa diperhatikan oleh pimpinan atau atasannya 

sehingga timbul rasa terkesan pada atasan yang dapat membuat anggota menjadi 

disiplin dalam berkerja. 

Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan seorang 

pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Sukarno Marzuki (2002:27) 

menyatakan bahwa Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang 

dipergunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi 

perilaku orang lain. Masing – masing gaya tersebut memiliki keunggulan dan 

kelemahan. Seorang pemimimpin akan menggunakan gaya kepemimpinan 

sesuai kemampuan dan kepribadiannya. 

Kepemimpinan pada intinya merupakan proses mempengaruhi orang lain 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian ini menekankan pada 

kalimat mempengaruhi orang lain, yang didalamnya terkandung unsur 

hubungan, proses, dan kegiatan. Dalam mempengaruhi orang lain untuk 

mencapai tujuan bersama, seorang pemimpin perlu menggunakan berbagai cara. 

Cara – cara tersebut biasanya diwujudkan dengan memberi petunjuk, 

mengarahkan, dan membina dalam melakukan berbagai aktivitas yang 

berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, 

kepemimpinan dinyatakan sebagai usaha menggunakan gaya untuk 

mempengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi individu untuk mencapai 

tujuan. 
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Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN 

GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KEDISIPLINAN KERJA PADA 

ANGGOTA SABHARA POLDA JATENG” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang terkait dengan judul diatas sangat luas, sehingga tidak 

mungkin permasalahn yang ada itu dapat dijangkau dan diselesaikan semua. Oleh 

karena itu perlu adanya pembatasan masalah sehingga persoalan yang akan 

diteliti menjadi jelas. Untuk melengkapi dan mendukung hasil yang lebih baik 

agar tidak terjadi kesalahan maksud, serta menjaga aspek efektif dan efisien 

dalam penelitian juga mengingat keterbatasan kemampuan, maka penulis 

membatasi permasalahan yang akan dibahas hanya pada aspek sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilaksankan pada anggota Sabhara Polda Jateng 

Angkatan 2013 

2. Penelitian ini terbatas pada motivasi kerja dalam diri anggota Sabhara dalam 

melaksanakan tugas. 

3. Gaya kepemimpinan yang dimaksud adalah cara –cara seorang pemimpin 

dalam memberi petunjuk, mengarahkan, membina anggota Sabhara dalam 

melakukan aktivitas yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

4.  Kedisiplinan kerja yang dimaksud adalah sikap menghormati, menghargai, 

patuh, dan taat terhadap peraturan – peraturan yang berlaku, baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis pada Sabhara Polda Jateng.  

 

C. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu masalah 

dan jika dirumuskan dengan jelas maka memberikan jalan yang mudah dalam 

memecahkan masalah yang ada. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka masalah dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan: 
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1. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kedisiplinan kerja pada 

anggota Sabhara Polda Jateng? 

2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kedisiplinan kerja pada 

anggota Sabhara Polda Jateng? 

3. Apakah motivasi kerja dan gaya kepemimpinan secara bersama – sama 

berpengaruh terhadap kedisiplinan kerja pada anggota Sabhara Polda 

Jateng? 

4. Diantara motivasi kerja dan gaya kepemimpinan, variabel mana yang paling 

berpengaruh terhadap kedisiplinan kerja pada anggota Sabhara Polda 

Jateng? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Di dalam suatu penelitian perlu ada tujuan yang berfungsi sebagai acuan 

pokok terhadap masalah yang diteliti, sehingga peneliti akan bekerja lebih 

terarah dalam melaksanakn penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas 

tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah motivasi berpengaruh terhadap kedisiplinan kerja 

pada anggota Sabhara Polda Jateng. 

2. Untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap 

kedisiplinan kerja pada anggota Sabhara Polda Jateng 

3. Untuk mengetahui apakah motivasi dan gaya kepemimpinan secara bersama – 

sama berpengaruh terhadap kedisiplinan kerja pada anggota Sabhara Polda 

Jateng. 

4. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan terhdap kedisiplinan kerja 

pada anggota Sabhara Polda Jateng. 
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E. Manfaat penelitian  

Adapun hasil penelitian diharapkan akan bermanfaat antara lain dibawah 

ini: 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

memberikan masukan kepada mahasiswa progam studi pendidikan akuntansi 

mengenai pengaruh motivasi dan gaya kepemimpinan terhadap kedisiplinan 

kerja anggota Sabhra Polda Jateng. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Instansi 

Dari hasil enelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan pertimbangan dan untuk mengetahui kedisiplinan kerja anggota 

Sabhara Polda Jateng. 

b. Bagi Anggota  

Diharapkan dapat menumbuh kembangkan motivasi dalam dirinya 

agar adanya peningkatan kedisiplinan kerja pada anggota Sabhara Polda 

Jateng. 

c. Bagi Pihak Lain 

Dapat dijadikan sebagai pertimbangan didalam memecahkan 

masalah yang sejenis dan sebagai acuan atau referensi ilmiah bagi 

penulisan lebih lanjut pada masalah yang berkaitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




