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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketatnya persaingan disegala bidang saat ini, menuntut manusia 

mengembangkan potensi pribadinya masing-masing. Negara dengan sumber 

daya manusia yang berkualitas akan menjadi negara  maju, namun sebaliknya 

ketika suatu negara tidak mempunyai sumber daya manusia berkualitas maka 

harus diterapkan suatu disiplin yang tinggi terutama dalam bekerja untuk 

mencapai efektivitas kerja. Menurut Widjanarto (1997:10) efektivitas adalah 

“suatu usaha untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu dengan benar dan tepat 

waktu.” 

Organisasi swasta maupun pemerintahan diperlukan suatu tatanan 

kerja yang terarah atau disebut juga administrasi. Administrasi adalah 

segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang 

dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama untuk mencapai tujuan 

tertentu, untuk mencapai tujuan  tersebut harus seefektivitas mungkin. 

Menurut Steer (1985:203) efektivitas adalah ”mengerjakan sesuatu 

dengan akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh sesuai dengan tujuan 

organisasi.” Setiap organisasi didirikan atau dibentuk untuk mengejar 

efektivias, karena eksistensi dan pertumbuhan yang bersangkutan dapat 

mengemban misi dan melaksanakan tugasnya dengan tingkat ketangguhan 

yang tinggi. Proses kerja sama sekelompok orang mencapai tujuan diperlukan 
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organisasi sebagai wadahnya, dan untuk menggerakkan kerja sama tersebut 

diperlukan manajemen. Salah satu fungsi menejemen tersebut adalah 

pengawasan. Yudhi (2008:5) menyebutkan definisi dari pengawasan yaitu: 

Suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan 

dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi 

umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur 

penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi 

yang diperlukan. 

 

Pengawasan merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan semua 

kegiatan, agar tujuan yang dicapai dengan efektif dan efeisien dapat tercapai. 

Atau dengan kata lain bahwa pengawasan adalah usaha untuk mencegah 

kemungkinan-kemungkinan penimpangan dari rencana-rencana, instruksi-

instruksi, saran-saran dan sebagainya yang telah ditetapkan. 

Handayaninggrat (1994:80) menyebutkan definisi dari pengawasan 

yaitu: 

Pengawasan sebagai salah satu fungsi yang mutlak dilakukan oleh 

unsur pimpinan dengan maksud agar pekerjaan sesuai dengan 

rencana atau ketentuan pengawasan. Pengawasan fungsional dan 

langkah-langkahnya merupakan sub-sub dalam sistem pengawasan.  

 

Tujuan organisasi dapat dicapai jika kegiatan yang ada dalam 

organisasi tersebut dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan terarah, serta 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Karyawan atau 

pegawai akan bekerja dengan baik jika ada alat yang dapat mengarahkan 

kegiatan-kegiatan agar tidak timbul penyimpangan. Pengawasan adalah alat 

yang didgunakan pimpinan dengan maksud agar pekerjaan sesuai dengan 
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rencana atau yang telah ditentukan. Handayaningrat (1994:78) menyebutkan 

pengawasan adalah: 

Pengawasan merupakan suatu proses yang mana seorang pemimpin 

perlu mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang 

dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan 

atau kebijakan yang telah ditentukannya. 

 

Jadi bagi seorang pemimpin atau suatu organisasi pengawasan sangat 

penting karena mampu mengontrol kegiatan agar tidak timbul penyimpangan. 

Menurut Sulistiyani (2008:3) ada empat alasan pentingnya pengawasan: 

1. Perubahan lingkungan organisasi 

2. Peningkatan kompleksitas organisasi 

3. Tingginya kesalahan-kesalahan 

4. Kebutuhan menejer untuk mendelegasika wewenang 

 

Bagi seorang pimpinan atau seorang pengawas haruslah mengerti 

tujuan daripada pengawasan, sebab hal itu merupakan pedoman bagi mereka 

agar pelaksanaan pengawasan tersebut dapat menjadi kenyataan akan benar-

benar terwujud apa yang menjadi tujuannya yang sesuai dengan rencana, 

perintah, dan tujuan yang telah ditentukan. 

Menurut Sudrajat (2008:7) hakekat pengawasan bagi seorang 

pemimipin dalam menjalankan suatu organisasi atau kelompok yaitu: 

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring 

untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana 

seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan 

untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya 

penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan (Robbins 

1997). Pengawasan juga merupakan fungsi manajemen yang 

diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau unit-unit 

dalam suatu organisasi guna menetapkan kemajuan sesuai dengan 

arah yang dikehendaki (Wagner dan Hollenbeck dalam Mantja 

2001). 
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Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan baik oleh pemimpin 

ataupun organisasi dalam melakukan proses pengawasan, menurut Yudhi 

(2008:6) ada enam tahap proses pengawasan yaitu: 

1. Menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan) 

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan 

3. Pengukuran pelaksanaaan kegiatan nyata 

4. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard dan 

penganalisa penyimpangan-penyimpangan 

5. Pengambilan tindakan koreksi. 

 

Dengan memperhaikan tahapan-tahapan proses pengawasan maka 

diharapkan menghasilkan kinerja yang efektif karena dapat meminimalisir 

penyimpangan-penyimpangan karena sudah melalui tindakan pengoreksian. 

Setelah melakukan proses pengawasan yang sesuai dengan ketentuan 

atau tahapan-tahapan tersebut maka akan diperoleh hasil dari pengawasan 

tersebut, menurut Sulistiyani (2008:5) pengawasan dikatakan efektif  bila 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Akurat 

2. Tepat waktu 

3. Obyektif dan menyeluruh 

4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategic 

5. Realitik secara ekonomi 

6. Realistik secara organisasional 

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi 

8. Fleksibel 

9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional 

10. Diterima para anggota organisasi 

 

Dengan mengacu pada karakteristik pengawasan yang efektif diatas 

maka sedikit banyak akan diperoleh suatu kinerja dan hasil kerja yang 

memuaskan dan efektif, sehingga tujuan dari organisasi atau kelompok dapt 

tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 
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Penerapan disiplin merupakan hal yang sangat esensial demi 

terselenggaranya proses kerja yang baik disiplin tidak hanya karyawan tingkat 

bawah saja yang mentaati, akan tetapi para pimpinanlah yang harus pertama-

tama melaksanakan disiplin, karena pimpinan ini yang selalu menjadi pusat 

perhatian dan panutan dari bawahan dalam berdisiplin. 

Kurniadi (2000:5) menyebutkan: “Disiplin merupakan perasaan taat 

dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan 

tertentu yang dirasakan menjadi tanggung jawab”. Kata “disiplin” atau “self-

control” berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata yang berarti 

”menggenggam” atau ”memegang erat”. Kata ini sesungguhnya menjelaskan 

orang yang bersedia menggenggam hidupnya dan mengendalikan seluruh 

bidang kehidupan yang membawanya kepada kesuksesan atau kegagalan.  

Menurut Wahyudi (2002:11) ada empat hal yang harus kita perhatikan 

untuk melakukan pengembangan diri secara disiplin sehingga dapat 

membangkitkan potensi dahsyat yang kita miliki. Empat hal tersebut adalah : 

1. start with yourself  ( diri sendiri) 

2. start early (segera mungkin)) 

3. start small (sedikit demi sedikit ) 

4. start now  (lakukan sekarang) 

 

Dalam era globalisasi sekarang ini yang memasuki persaingan ketat 

disegala bidang, maka setiap lembaga dituntut untuk memiliki suatu 

keunggulan competitive tersendiri agar tidak ketinggalan. salah satu cara yang 

ditempuh agar memiliki keunggulan competitive tersendiri adalah 

meningkatkan kedisiplinan karyawan.  

Truman (2008:4) menyebutkan definisi dan arti pentingnya disiplin: 
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Tidak ada hal yang lebih penting dalam manajemen diri 

dibandingkan dengan sikap disiplin. Selain pentingnya menemukan 

arah dan tujuan hidup yang jelas, kedisiplinan merupakan syarat 

mutlak untuk mencapai impian kita atau melaksanakan misi hidup 

kita. Kita harus disiplin dalam mengembangkan diri kita (lifetime 

improvements) dalam segala aspek, kita harus disiplin dalam 

mengelola waktu dan aktivitas kita, kita harus disiplin dalam melatih 

keterampilan kita dalam setiap bidang yang kita pilih. Kita 

seharusnya belajar banyak dari orang-orang luar biasa dalam sejarah 

umat manusia.  

 

Kedisiplinan dalam pengembangan diri harus mulai dari diri kita 

sendiri. Ini berarti kita tidak bisa menyuruh orang lain melakukan latihan 

untuk mencapai kesuksesan. 

Secara spesifik memberikan pengertian disiplin  kerja menurut Siagian 

(1994:278), sebagai berikut: 

Disiplin kerja merupakan suatu sikap menghormati, menghargai, 

patuh dan taat terhadap semua peraturan-peraturan yang berlaku, 

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup 

menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya 

apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan 

kepadanya. 

 

Penegakan kedisiplinan kerja pada karyawan mutlak untuk dilakukan. 

penegakan kedisiplinan ini dilakukan untuk mendorong pegawai untuk 

berprilaku sepantasnya ditempat kerja, dimana prilaku yang pantas dilakukan 

sebagai kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur, dengan adanya 

kedisiplinan diharapkan pekerjaan dilakukan dengan seefektif dan efesien 

mungkin. Kedisiplinan kerja membawa dampak yang positif terhadap sikap 

dan perilaku karyawan, karyawan yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang 

tinggi maka akan dengan pasti berusaha bekerja secara kooperatif sehingga 

dapat mendapatkan hasil yang sempurna dalam pekerjaanya 
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Menurut Rohn (2008:2) “betapapun kecil kedisiplinan yang kita 

terapkan dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan 

kita”. Bila kedisiplinan sudah menjadi bagian dari kesadaran atau budaya 

pribadi kita,  berarti kita sudah membangun dasar yang kehidupan yang kuat 

sebagai seorang yang sukses dan selalu bersemangat. Maka latihan 

kedisiplinan meliputi kebiasaan untuk menjaga kondisi di sekeliling kita agar 

selalu teratur 

Disiplin dapat diartikan sebagai sikap seseorang atau kelompok yang 

berniat untuk mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan. Kaitanya dengan 

pekerjaan, Avin.(2007:1) menyebutkan “pengertian disiplin adalah suatu 

sikap dan tingkah laku yang menunjukan ketaatan karyawan terhadap 

peraturan organisasi”. 

Disiplin karyawan berkaitan erat dengan kepatuhan karyawan 

terhadap peraturan-peratuaran tertentu baik yang ditetapkan dari dirinya 

maupun oleh pihak lain. Karyawan juga harus memiliki kesadaran sendiri 

untuk mematuhinya tanpa harus ada paksaan dari orang lain. Kepatuhan 

terhadap peraturan secara sadar merupakan modal utama dalam menghasilkan 

prilaku positif dan produktif, positif artinya sadar akan tujuan yang akan 

dicapai sedangkan produktif adalah selalu melakukan kegiatan yang 

bermanfaat. Dua pengertian kedisiplinan yakni dalam arti sempit dan arti luas 

menurut Nitisemito (1992:60) “Dalam arti sempit dikatakan bahwa 

kedisiplinan adalah bilamana karyawan tersebut jarang absent dan datang 

tepat waktunya. Sedangkan dalam arti luas kedisiplinan diartikan sebagai 
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suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari 

perusahan” 

Seharusnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 

Surakarta dalam upayanya untuk meningkatkan efektivitas kerja perlu 

diterapkannya suatu pengawasan/kontrol dari pimpinan dan meningkatkan 

disiplin dari setiap pegawai, sehingga dapat memberikan pelayanan yang 

memuaskan bagi masysrakat. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kota Surakarta memiliki banyak Subdin/Subag yang masing-masing 

Subdin/Subag memegang peranan yang sesuai dengan  tugasnya. Karena 

tugas dan fungsi yang berbeda maka sistem pengawasannya pun berbeda dari 

tiap Subdin, sehingga tiap Kabag/Kasubag harus memiliki cara tersendiri 

untuk mengawasi bawahannya agar lebih disiplin baik dalam kehadiran 

ataupun dalam pekerjaan. Sehingga hasil pekerjaan bisa tepat waktu dan 

efektivitas kerja pun bisa tewujud. Tapi dalam upayanya untuk meningkatkan 

efektivitas kerja perlu adanya kerja sama dari seluruh pegawai sehingga 

pengawasan dan disiplin kerja bisa terlaksana dengan baik. Maka dari itu 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta berupaya untuk 

memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kerja sehingga dapat terwujudnya 

rencana dan tujuan awal dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kota Surakarta yaitu memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti 

permasalahan tersebut, maka penulis mengambil judul ”PENGARUH 

PENGAWASAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS 
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KERJA DI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  

KOTA SURAKARTA” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Supaya masalah yang diteliti tidak meluas maka perlu diadakan 

pembatasan masalah. Batasan masalah sangat penting karena merupakan 

fokus penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya membahas tentang pengawasan, disiplin kerja, dan 

efektivitas kerja 

2. Objek penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kota Surakarta dengan responden seluruh pegawai di 

disnaker kota surakarta sebanyak 90 pegawai. 

 

C. Perumusan Masalah 

Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas pegawai, yaitu 

pengawasan dan disiplin kerja. Hal ini sangat disadari oleh kepala kantor 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. Dari keadaan 

tersebut maka perumusan masalah dalam hal ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh pengawasan terhadap efektivitas kerja? 

2. Apakah ada pengaruh disiplin kerja terhadap efektivitas kerja? 

3. Apakah ada pengaruh pengawsan dan disiplin kerja terhadap efektivitas 

kerja? 

 



 

 

10 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian 

sehingga dengan tujuan penelitian akan dapat bekerja secara terarah baik 

dalam mencari data dan pemecahan masalah, adapun tujuan dari penelitian 

tersebut adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap efektivitas kerja 

organisasi di Kantor DINSOSNAKERTRANS Kota Surakarta 

2. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap efektivitas organisasi 

di Kantor DINSOSNAKERTRANS Kota Surakarta 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan dan disiplin kerja secara 

bersama-sama terhadap efektivitas kerja organisasi di Kantor 

DINSOSNAKERTRANS Kota Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki 

kinerja organisasi di Kantor DINSOSNAKERTRANS Kota Surakarta 

2. Bagi Pegawai 

hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bahwa pentingnya pengawasan 

dan disiplin kerja sehingga dapat bekerja secara efektif 
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3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan penelitian yang 

akan datang atau bahkan menjadi landasan untuk penelitian-penelitian 

sejenis di masa yang akan datang. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan sedikit tentang materi 

yang akan penulis teliti. 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Sistematika Skripsi. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan tentang definisi efektivitas kerja, asas-

asas efektivitas kerja, pedoman efektivitas kerja, faktor yang 

mempengaruhi efektivitas kerja, indikator efektivitas kerja, 

definisi pengawasan, tujuan pengawasan syarat-syarat 

pengawasan, karakteristik pengawasan, fungsi pengawasan, 

rentang pengawasan, macam-macam pengawasan, jenis-jenis 

pengawasan, proses pengawasan, indikator pengawasan, definisi 

disiplin, pentingnya disiplin karyawan, indikator disiplin, 

hubungan pengawsan dengan efektivitas kerja, hubungan disiplin 

dengan efektivtas kerja, kerangka pemikiran dan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang definisi Metode Penelitian, 

Rancangan Penelitian, pendekatan penelitian, Obyek Penelitian, 

Variabel Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, 

Uji Instrument, Try Out Angket, Uji Prasyarat Analisis, Teknik 

Penyajian Data dan Teknik Analisis Data. 

BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum, pelaksanaan 

uji coba (try out) angket, penyajian data, uji prasyarat analisis, 

analisis data, analisis pengujian hipotesis, dan pembahasan.  

BAB V PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




