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A. Latar Belakang Masalah 

Manusia di dalam suatu organisasi dipandang sebagai sumber daya. Artinya, 

sumber daya atau penggerak dari suatu organisasi. Penggerak dari sumber daya yang 

lainnya, apakah itu sumber daya alam atau teknologi. Hal ini merupakan suatu 

penandasan kembali terhadap falsafah Man behind the gun. Roda organisasi sangat 

tergantung pada perilaku-perilaku manusia yang bekerja di dalamnya. Ancok (989) 

mengatakan ada beberapa faktor yang menentukan kualitas tenaga kerja yaitu tingkat 

kecerdasan, bakat, sifat kepribadian, tingkat pendidikan, kualitas fisik, etos (semangat 

kerja), dan disiplin kerja. Kualitas manusia seperti itulah yang menjadi andalan pesatnya 

kemajuan negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, maupun Singapura yang dijuluki 

sebagai macan Asia. 

Bagaimana dengan kualitas tenaga kerja di Indonesia? Jika dilihat dari struktur 

pendidikannya, posisi tenaga kerja Indonesia kurang menguntungkan. Karena sebagian 

besar mempuyai tingkat pendidikan rendah. Ironisnya, kualitas etos kerja dan disiplin 

kerja para tenaga kerja dipandang oleh beberapa ahli masih tergolong rendah. Tenaga 

kerja Indonesia agar mempunyai daya saing yang tinggi dan tidak kalah dibandingkan 

dengan kualitas tenaga kerja asing, dalam rangka memasuki era pasar bebas, pemerintah 

mencanangkan gerakan disiplin nasional (GDN). BUMN dan fihak swasta, GDN ini 

ditindaklanjuti melalui upaya meningkatkan disiplin kerja misalnya dengan memberikan 

pelatihan Adi Disiplin seperti dilakukan PT. Jaya Group Jakarta, sebuah BUMD pemda 

DKI Jakarta, yang mempunyai belasan anak perusahaan. GDN oleh aparat pemerintah 



diramaikan dengan rasia pegawai negeri di tempat-tempat umum seperti toko-toko, pasar 

atau pusat-pusat pembelanjaan pada jam-jam kerja. GDN di berbagai fakultas disambut 

dengan memperketat penggunaan seragam dan kehadiran pada upacara bendera. Tiga 

contoh tersebut dapat memberikan ilustrasi yang bermacam-macam mengenai interpretasi 

apakah pengertian disiplin itu. Disiplin bagi pegawai negeri masih berkutat dalam taraf 

mentaati waktu kerja, penggunaan seragam KORPI atau PSH), sementara bagi fihak 

swasta dan BUMD melalui pelatihan untuk menanamkan atau mensosialisasikan nilai-

nilai yang ada di balik istilah disiplin (Helmi, 1996) . 

 Pada lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu Departeman 

Keuangan Bea dan Cukai Surakarta juga bermasalah dengan kedisiplinan waktu kerja 

karyawannya. Menurut keterangan salah satu staff  Umum Departemen Bea dan Cukai 

Surakarta, pada akhir tahun 2009 karyawan yang tidak disiplin kerap ditemukan dalam 

beberapa indikator, diantaranya keterlambatan jam masuk kerja (1,01%), tingkat absensi 

(1, 16% dalam sebulan), penyimpangan kerja seperti bercakap–cakap, kelalaian kerja, 

merokok saat kerja (3,5%), dan kasus – kasus lainnya sekitar (1,05%). Sanksi yang 

diberikan kepada karyawan tersebut antara lain yaitu dengan cara:  teguran lisan dan 

teguran tertulis, teguran lisan yaitu atasan memanggil karyawan yang bersangkutan yang 

telah melanggar aturan dengan memberikan teguran secara langsung. Adapun teguran 

secara tertulis dilakukan apabila karyawan yang telah melanggar peraturan tidak 

mengindahkan peringatan yang diberi secara lisan maka atasan atau sebagian pegawai 

memberikan surat peringatan yang dialamatkan langsung kepadanya. Apabila karyawan 

tidak mengindahkan semua peringatan-peringatan yang diberikan kepadanya untuk 



sementara waktu pihak kantor melakukan pemberhentian sementara kepada karyawan 

yang bersangkutan. 

  Berdasarkan contoh kasus di atas menunjukkan bahwa disiplin waktu kerja 

dibicarakan dalam kondisi yang seringkali timbul bersifat negatif. Disiplin lebih 

dikaitkan dengan sangsi atau hukuman. Contohnya : bagi karyawan Bank, keterlambatan 

masuk kerja (bahkan dalam satu menit pun) berarti pemotongan gaji yang disepadankan 

dengan tidak masuk kerja pada hari itu. Selain itu pula  seringkali disiplin diwujudkan 

hanya untuk mendapatkan imbalan. Misalnya agar mendapat pujian dan sanjungan 

supaya naik pangkat. Contoh umum pengendara sepeda motor hanya memakai helm jika 

ada polisi. Karyawan tidak akan mengambil sisa bahan produksi jika ada mandor. Jika 

tidak ada mandor, sisa bahan akan lenyap. Sebaiknya kedisiplinan waktu kerja diterapkan 

berdasarkan kesadaran bahwa untuk menyelesaikan setiap pekerjaan maka setiap anggota 

kelompok perlu mengikuti peraturan tertentu. Kesadaran ini diharapkan dapat dicapai 

dengan komitmen yang tinggi terhadap kepentingan organisasi  agar tujuan perusahaan 

dapat tercapai sesuai harapan 

Disiplin terhadap waktu kerja yang tinggi tidak muncul begitu saja tetapi 

merupakan suatu proses belajar yang terus–menerus. Proses pembelajaran agar dapat 

efektif maka pemimpin yang merupakan agen pengubah perlu memperhatikan prinsip–

prinsip konsisten, adil, bersikap positif dalam membuat suatu komitmen peraturan dalam 

organanisasi atau perusahaan. Berkaitan dengan hal di atas, Gould (Wiyono, 2000) 

mengemukakan bahwa komitmen organisasi ditandai oleh suatu keinginan untuk 

memelihara keanggotaannya, terlibat dalam bekerja dan menyesuaikan nilai-nilai pribadi 

dengan tujuan-tujuan serta kebijaksanaan organisasi, perasaan terlibat dalam tugas dan 



kewajiban organisasi atau perusahaan serta perasaan setia (loyal) pada perusahaan atau 

organisasi. Berdasarkan uraian ini maka komitmen organisasi  yang dijunjung tinggi akan 

mempengaruhi sikap kerja yang positif dan menciptakan efisiensi kerja, sehingga 

terciptalah disiplin kerja yang tinggi.  

Menurut Robbins (2003) komitmen karyawan pada organisasi  menentukan 

berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. 

Apabila setiap anggota organisasi memiliki komitmen yang tinggi maka besar 

kemungkinan keberhasilan atau kesuksesan dapat tercapai. Keberhasilan suatu organisasi 

akan berdampak baik bagi kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan dan 

karyawannya.  

Diharapkan karyawan mempunyai tingkat kedisiplinan waktu kerja yang tinggi 

walaupun tanpa diawasi oleh atasan. Karyawan yang disiplin tidak akan mencuri waktu 

kerja untuk melakukan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, mentaati 

peraturan yang ada dalam lingkungan kerja dengan kesadaran yang tinggi tanpa adanya 

paksaan. Sikap dan perilaku dalam disiplin kerja ditandai oleh berbagai inisiatif, 

kemauan, dan kehendak untuk mentaati peraturan. Artinya, orang yang dikatakan 

mempunyai disiplin yang tinggi tidak semata-mata patuh dan taat terhadap peraturan 

secara kaku dan mati, tetapi juga mempunyai kehendak (niat) untuk menyesuaikan diri 

dengan peraturan-peraturan organisasi. Pada akhirnya karyawan yang mempunyai 

kedisiplinan waktu kerja tinggi akan berusaha menghasilkan kinerja yang baik karena 

waktu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawab masing-masing. 



Penelitian dengan kajian terhadap tingkat kedisiplinan waktu kerja pada karyawan 

Departemen Keuangan (Bea Cukai) Surakarta didasarkan atas pertimbangan, antara lain 

yaitu adanya perilaku indispliner yang dilakukan oleh para karyawan terhadap 

penggunaan waktu dalam bekerja, meskipun pihak perusahaan sudah mengantisipasinya 

dengan memberikan pengawasan dan sanksi baik secara tertulis maupun secara lisan, 

namun tetap masih ada karyawan yang melakukan pelanggaran waktu kerja 

 Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri pula bahwa  sebelum masuk dalam sebuah 

organisasi, karyawan tentu mempunyai aturan, nilai dan norma sendiri, yang merupakan 

proses sosialisasi dari keluarga atau masyarakatnya. Seringkali terjadi aturan, nilai dan 

norma diri tidak sesuai dengan aturan-aturan organisasi yang ada. Hal ini menimbulkan 

konflik sehingga orang mudah tegang, marah, atau tersinggung apabila orang terlalu 

menjunjung tinggi salah satu aturannya. Misalnya, Amir adalah orang yang selalu tepat 

waktu sementara itu iklim di organisasi kurang menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan 

terhadap waktu. Jika Amir memegang teguh prinsip-prinsipnya sendiri, ia akan tersisih 

dari teman sekerjanya. Ia sebaliknya, jika ikut arus maka ia akan mengalami stres, oleh 

karenanya ia harus menyesuaikan diri; tidak ikut arus, tetapi juga tidak kaku. Hal ini 

menyebabkan banyak karyawan kurang memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

organisasi, sehingga mereka tidak menampilkan sikap dan perilaku disiplin yang tinggi, 

seperti terlambat masuk kerja, tingkat absensi tinggi dan tidak menegakkan aturan yang 

ada dalam perusahaan atau organisasi. 

Berpijak dari pemikiran di atas rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian ini 

adalah: Apakah ada hubungan antara komitmen organisasi  dengan kedisiplinan waktu 

kerja pada karyawan? Mengacu dari rumusan masalah tersebut peneliti tertarik untuk 



mengkaji secara empirik dan mengadakan penelitian berjudul: Hubungan antara 

komitmen organisasi   dengan kedisiplinan waktu kerja karyawan. 

 
B. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara komitmen organisasi dengan kedisiplinan waktu kerja pada 

karyawan 

2.  Peran komitmen organisasi terhadap kedisiplinan waktu kerja pada karyawan 

3.  Tingkat komitmen organisasi dan kedisiplinan waktu kerja pada karyawan 

C.  Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1.  Bagi Pimpinan Perusahaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi mengenai 

keterkaitan antara komitmen organisasi dengan kedisiplinan waktu kerja pada 

karyawan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengambil kebijakan-

kebijakan yang berkaitan dengan komitmen organisasi  dan kedisiplinan waktu kerja 

pada karyawan. 

2.  Bagi subjek penelitian  

 Hasil penelitian memberikan gambaran mengenai hubungan antara komitmen 

organisasi dengan kedisiplinan waktu kerja pada karyawan sehingga karyawan 

memahami komitmen organisasi sebagai faktor yang berperan penting dalam 

peningkatan disiplin kerja.  

 

 



3.  Bagi peneliti selanjutnya 

 Sebagai acuan dalam pengembangan penelitian yang sejenis, dan menambah 

khasanah pengetahuan ilmu psikologi industri khususnya yang berkaitan dengan 

hubungan antara komitmen organisasi dengan kedisiplinan waktu kerja pada 

karyawan. 

 


