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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Aparatur pemerintah dalam birokrasi pemerintah adalah pelaku utama 

dalam pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan 

fungsinya perlu didasari oleh kesadaran tugas dan tanggung jawab yang tinggi 

agar tugas pelayanan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan. Aparatur 

pemerintah diharapkan mampu menjawab harapan masyarakat melalui 

pelayanan yang berkualitas, untuk itu aparatur pemerintah sendiri harus yakin 

pada kemampuannya bahwa ia bisa melayani masyarakat dengan sebaik-

baiknya. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan agar hal tersebut dapat 

terwujud adalah dengan memperhatikan masalah kedisiplinan pegawai negeri 

sipil. 

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah mencanangkan Gerakan 

Disiplin Nasional (GDN) untuk lebih meningkatkan kediplinan para aparatur 

pemerintah. Kedisiplinan di dalam lingkungan pegawai negeri sipil di 

Indonesia pada saat ini telah diatur ketentuannya di dalam PP No. 30 Tahun 

1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan disiplin 

pegawai negeri sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan 

sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh pegawai 

negeri sipil (Pasal 1 Bab 1 PP No. 30 Tahun 1980). Maksud / Tujuan 

Peraturan Disiplin adalah menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran 
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di dalam pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil sehari – hari, serta PNS 

yang mampu melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, 

bersih dan bebas KKN. 

Dalam suatu organisasi perusahaan, disiplin kerja amat diperlukan 

sehingga tujuan suatu organisasi perusahaan tersebut dapat tercapai. Disiplin 

kerja yang dimasksud antara lain adalah karyawan yang tidak membolos, tidak 

mudah mangkir, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan tidak terlambat, 

(Helmi, 1996, h.32). 

Disiplin menurut Hodges (Helmi, 1996, h.32) dapat diartikan sebagai 

sikap seseorang atau kelompok yang berniat untuk mengikuti aturan-aturan 

yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam kaitannya dengan pekerjaan, Hodges 

menambahkan pengertian disiplin kerja sebagai suatu sikap dan tingkah laku 

yang menunjukkan ketaatan karyawan terhadap peraturan organisasi. Apabila 

sudah memilih suatu pekerjaan namun tidak didasari dengan suatu disiplin 

kerja yang baik, maka pekerjaan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan 

yang diharapkan dan tidak tertutup kemungkinan suatu kelanggenan pekerjaan 

tersebut juga tidak tercapai sehingga sumber daya hidup juga tidak akan 

tercapai pula. 

Dalam suatu organisasi, usaha-usaha untuk menciptakan disiplin, 

selain melalui adanya tata tertib atau peraturan yang jelas, juga harus ada 

penjabaran tugas dan wewenang yang jelas, tata cara atau tata kerja yang 

sederhana yang dapat dengan mudah diketahui oleh setiap anggota organisasi 

(Anoraga, 1998, h.46). Dengan adanya peraturan yang jelas penjabarannya 
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maka diharapkan disiplin kerja dapat terwujud dengan baik sehingga tujuan 

dari suatu organisasi pun dapat tercapai. 

Namun pada prakteknya peraturan-peraturan yang dibuat masih sering 

dilanggar atau tidak ditaati (indisipliner). Nitisemito (1992, h.199) 

menyatakan bahwa kedisiplinan akan lebih tepat kalau diartikan sebagai suatu 

tingkah laku atau perbuatan yang sesuai dengan peraturan-peraturan baik 

tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak 

ketika menerima sanksi-sanksi apabila individu melanggar tugas dan 

wewenang yang sudah ditetapkan. 

Banyak karyawan yang mematuhi perintah, kebijakan, dan peraturan 

perusahaan. Tetapi masih ada yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan 

maupun prosedur dalam organisasi. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut 

menurut Nitisemito (Amriany, 2004, h.180) diantaranya ialah tidak mencetak 

jam kerja pada waktu hadir, kemangkiran yang meningkat, pembangkangan 

karyawan terhadap perintah sampai hilangnya kepercayaan karyawan kepada 

pimpinan. 

Batty (Wahyuningrum, 2005, h.6) menjelaskan bahwa bentuk-bentuk 

pelanggaran yang sering dilakukan pegawai adalah sebagai berikut : terlambat 

masuk kerja, absen tanpa sebab yang jelas, membuang-buang waktu ketika 

bekerja, tidak mematuhi peraturan keselamatan kerja, pura-pura sakit, terlalu 

banyak merusak benda-benda milik organisasi, suka berkelahi, merokok pada 

waktu-waktu luang. 
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Fakta yang ada akhir-akhir ini seputar pegawai negeri sipil secara 

umum adalah banyak Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindakan 

indisipliner. Fakta yang ada di lapangan adalah sebagai berikut : Tiga orang 

pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Karanganyar dijatuhi sanksi berupa penurunan pangkat lantaran terbukti 

bertindak indisipliner karena perceraian yang tidak prosedural. (Solopos, 14 

Maret 2008, h.X). 25 Pegawai Pemprov dan Pemkot Terjaring dalam razia 

PNS. Mereka umumnya membuang-buang waktu selama bekerja (berbelanja 

di pusat perbelanjaan saat jam kerja). (Suara Merdeka, 10 Mei 2006, h.17). 

Pada tahun 2005, 168 PNS Terjaring Razia. Dari 168 pegawai tersebut, 36 

orang keluar kantor tanpa surat izin saat jam kerja dan 132 orang tidak tepat 

waktu saat masuk kantor. (Kompas Jawa Tengah, 10 Mei 2006, h.A). 

Masalah kedisiplinan kerja merupakan masalah yang perlu 

diperhatikan, sebab adanya ketidakdisiplinan bukan hanya sekedar 

menunjukkan indikasi turunnya semangat dan kegairahan kerja karyawan, 

tetapi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. 

Nitisemito (1992, h.200) mengatakan bahwa kedisiplinan dapat ditegakkan 

bilamana sebagian besar peraturan organisasi ditaati oleh sebagian besar 

karyawannya. 

Penegakan kedisiplinan karyawan merupakan sesuatu yang penting 

bagi suatu organisasi, sebab dengan kedisiplinan akan membuat pekerjaan 

yang dilakukan semakin efektif dan efisien. Bila kedisiplinan tidak dapat 

ditegakkan, kemungkinan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi 
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tidak dapat dicapai. Dalam dunia kerja, kedisiplinan merupakan salah satu 

kunci untuk mencapai sukses atau keberhasilan. Untuk jangka panjang, 

kedisiplinan harus dapat tumbuh dalam diri individu masing-masing, bukan 

tuntutan lembaga semata-mata. 

DIPERTANBUNHUT Kabupaten Boyolali merupakan gabungan dari 

3 dinas yang ada yaitu Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan Dinas 

Kehutanan. Penggabungan ketiga dinas ini berdasarkan PERDA Kabupaten 

Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 8 Januari 2001 tentang Pembentukan 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Boyolali, yang bertugas 

melaksanakan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas 

Desentralisasi di Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. 

DIPERTANBUNHUT Kabupaten Boyolali sebagai salah satu perangkat 

daerah mempunyai peranan yang cukup strategis dan sangat berpengaruh 

dalam pembangunan daerah karena sebagian besar dari penduduk Boyolali 

adalah bermata pencaharian di sektor pertanian. Selain itu dinas ini merupakan 

salah satu penyumbang APBD terbesar di Kabupaten Boyolali yaitu sebesar 

34%. Tentunya dengan kondisi seperti di atas, masalah kedisiplinan akan 

sangat berpengaruh terhadap kinerja para pegawai negeri sipil di 

DIPERTANBUNHUT yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pelayanan 

terhadap publik, khususnya adalah terhadap petani. 

Disiplin kerja tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Disiplin kerja 

sebagai salah satu perilaku individu merupakan hasil interaksi antara faktor 

luar dan dalam diri individu. Helmi (1996, h.37) melihat pembentukan 
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perilaku dari formula Kurt Lewin yaitu intekasi antara faktor kepribadian 

(internal) dan faktor lingkungan (situasional). Harsono (Wahyuningrum, 2005, 

h.3) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin kerja antara 

lain faktor kepemimpinan, faktor moral, dan faktor kepuasan kerja. Lebih 

lanjut Hasibuan (2000, h.91) mengemukakan bahwa indikator yang 

mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan meliputi tujuan dan 

kemampuan, teladan pemimpin, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat, 

sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. 

Faktor internal yang mempengaruhi disiplin kerja menurut Harsono 

(Wahyuningrum, 2005, h.13) adalah kepuasan kerja. Dalam suatu organisasi 

perusahaan, kepuasan kerja tidak hanya semata-mata diukur berdasarkan 

materi saja, melainkan juga kepuasan batin dalam diri karyawan. 

Kepuasan kerja merupakan penilaian dari pekerja yaitu seberapa jauh 

pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Kepuasan kerja 

behubungan dengan sikap karyawan terhadap pekerjaan itu sendiri, situasi 

kerja, kerjasama antar pemimpin dan sesama karyawan. Hoppecl dan Tiffin 

(Anoraga, 1998, h.81). Hal itu dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja 

merupakan faktor yang penting dalam suatu pekerjaan. 

Hasibuan (2000, h.199) menambahkan bahwa kepuasan kerja adalah 

sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini 

dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Jadi jelas 

bahwa kepuasan kerja pada karyawan berhubungan erat dengan disiplin kerja. 

Hasibuan (2000, h.201) juga berpendapat bahwa kepuasan kerja 
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mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan, artinya jika karyawan 

memperoleh kepuasan kerja maka tingkat kedisiplinan karyawan akan 

semakin tinggi, begitupun sebaliknya. 

Menurut Nitisemito (1988), dari beberapa faktor yang mempengaruhi 

timbulnya perilaku disiplin kerja, kesejahteraan merupakan faktor yang dapat 

dipenuhi oleh pihak perusahaan terhadap karyawannya, yang selanjutnya akan 

memberikan kepuasan dan kecintaannya terhadap perusahaan atau pekerjanya. 

Jika kecintaan pekerja semakin baik terhadap pekejaannya, maka disiplin itu 

perlu imbang, yaitu salah satunya adalah tingkat kesejahteraan yang 

dimaksud, apabila kebutuhan tersebut telah terpenuhi mereka dapat hidup 

layak, dengan kelayakan hidup ini mereka akan lebih tenang dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya, dan dengan ketenangan tersebut diharapkan 

mereka akan lebih berdisiplin. Kesejahteraan ini merupakan salah satu contoh 

saja di antara beberapa aspek yang berkaitan dengan disiplin kerja. 

Begitu pula sebaliknya, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi 

mereka kurang dapat hidup dengan layak, sehingga mereka menjadi kurang 

tenang dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yang pada akhirnya akan 

mengurangi kecintaannya terhadap perusahaan dan pada gilirannya akan 

terjadi pelanggaran-pelanggaran peraturan oleh para karyawan atau tindakan-

tindakan tidak disiplin dengan kata lain kedisiplinan karyawan menjadi buruk. 

Penelitian Amriany (2004) tentang kedisiplinan mengemukakan salah 

satu faktor situasional yang mempengaruhi kedisiplinan kerja karyawan 

adalah gaya organisasi yaitu bagaimana suatu organisasi melakukan 
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pembagian tugas kepada para karyawannya, melaksanakan koordinasi, dan 

menciptakan iklim kerja organisasi. Iklim organisasi adalah kualitas relatif 

dari lingkungan internal suatu organisasi yang dialami oleh anggota-

anggotanya, yang mempengaruhi tingkah laku mereka, dan dapat digambarkan 

dalam nilai-nilai dari suatu perangkat karakteristik atau atribut dari organisasi. 

Dalam iklim organisasi termasuk di dalamnya adalah keadilan dan balas jasa 

(gaji dan kesejahteraan) yang diberikan kepada karyawan. 

Karyawan akan merasa bahwa iklim tersebut menyenangkan apabila 

suatu pekerjaan benar-benar dihargai. Karyawan menginginkan pekerjaan 

yang menantang dan memuaskan secara intrinsik, juga tanggung jawab, dan 

kesempatan untuk maju. Karyawan juga ingin didengarkan dan diperlakukan 

dengan pntas, sehingga merasa bahwa organisasi tersebut memperhatikan 

kebutuhan dan permasalahan kekaryawanan. 

Dalam penelitian ini yang akan dilihat adalah persepsi terhadap iklim 

organisasi. Persepsi menurut Pareek (1991, h.13) didefinisikan sebagai proses 

menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan 

memberikan reaksi kepada rangsangan panca indera/data. Pendapat tersebut 

ditegaskan oleh Robbins (2001, h.88) yang berpendapat bahwa persepsi 

adalah suatu proses yang ditempuh oleh individu untuk mengorganisasikan 

dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi 

lingkungan mereka. 

Penelitian ini menggunakan persepsi dikarenakan beberapa alasan. 

Alasan yang pertama adalah karena perbedaan setiap individu akan 
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berpengaruh pula terhadap persepsi tentang sesuatu. Alasan kedua adalah 

karena peran persepsi tiap-tiap individu sangatlah subyektif, dengan demikian 

hasil persepsinya terhadap iklim organisasi akan semakin bervariasi. 

Persepsi yang positif terhadap iklim organisasi merupakan sarana yang 

tepat dalam menciptakan suasana yang dapat mendorong munculnya semangat 

dan kepuasan kerja karyawan, sehingga ada kesadaran dari para karyawan 

tentang perlunya kedisiplinan kerja yang dilakukan dengan sukarela. Hasilnya, 

iklim suatu organisasi yang positif akan membuat para karyawan berusaha 

mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi tanpa adanya 

unsur paksaan. Karyawan diharapkan dapat berkarier dengan memuaskan 

sehingga membuat anggota atau karyawan ingin berusaha sungguh-sungguh 

demi kepentingan organisasi. Karyawan merasa dekat dengan organisasi 

sehingga dirinya mampu merasakan bahwa bekerja di organisasi adalah 

pilihan terbaik bagi dirinya. Setiap individu atau karyawan merasa dimotivasi 

oleh lingkungan organisasi untuk dapat mematuhi peraturan dengan cara-cara 

di atas. Apabila semua organisasi menetapkan konsep iklim organisasi yang 

sehat dapat diharapkan motivasi individu atau karyawan akan tinggi untuk 

mencapai kedisiplinan kerja. 

Menurut Byars dan Rue (1993) tindakan pendisiplinan perlu dilakukan 

segera karena kinerja dan perilaku yang buruk secara negatif akan 

mempengaruhi kinerja karyawan yang lain. Ketidakhadiran (absenterism), 

ketidakpatuhan, dan kesembronoan merupakan contoh-contoh perilaku yang 

perlu diarahkan dengan pendisiplinan. 
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Di samping itu, penelitian ini penting karena sumber daya manusia 

adalah faktor utama pemegang kendali suatu organisasi. Terlebih organisasi 

pemerintahan yang merupakan organisasi sentral dalam pemerintahan yang 

ada pada suatu Negara termasuk Indonesia, sehingga suatu organisasi, lebih-

lebih organisasi pemerintahan perlu menjaga kestabilan disiplin kerja dari 

sumber daya yang sudah ada agar aktivitas yang ada dalam organisasi tersebut 

dapat berjalan dengan lancar dan tujuan organisasi dapat tercapai. 

Setiap organisasi termasuk salah satunya instansi pemerintah pastinya 

mengharapkan disiplin kerja yang tinggi dari setiap pegawainya. Dengan 

disiplin kerja yang baik diharapkan akan meningkatkan kinerja para 

pegawainya sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. 

Namun pada kenyataannya disiplin kerja yang baik sulit untuk tercapai. Hal 

ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dalam penelitian ini adalah karena 

persepsi terhadap iklim organisasi dan karena kepuasan kerja. 

Iklim organisasi yang kurang kondusif tentunya akan membuat para 

pegawai merasa kurang nyaman dalam bekerja. Pegawai akan menilai negatif 

terhadap iklim organisasi yang akan mengakibatkan perilaku yang buruk 

dalam bekerja yang pada akhirnya pula akan berpengaruh terhadap 

kedisiplinan kerja mereka. Kepuasan kerja karyawan yang rendah juga 

berpengaruh terhadap disiplin kerja pegawai. Apabila pegawai merasa hasil 

kerja mereka kurang dihargai oleh perusahaan dan kurang dapat memenuhi 

kebutuhan mereka, maka kedisiplinan mereka juga akan rendah. Fakta yang 

ada bahwa gaji yang diterima pegawai negeri sipil memang kurang 



 11

proporsional dibandingkan dengan harga-harga kebutuhan pokok pada saat ini 

yang semakin meningkat. 

Fenomena di atas menimbulkan pertanyaan dalam diri peneliti : 

Apakah persepsi terhadap iklim organisasi mempengaruhi disiplin kerja 

Pegawai Negeri Sipil? Selain itu apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap 

disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil? 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP 

IKLIM ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA DENGAN DISIPLIN 

KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERTANIAN, 

PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOYOLALI. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui hubungan antara persepsi terhadap iklim organisasi dan 

kepuasan kerja dengan disiplin kerja pegawai negeri sipil pada Dinas 

Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Boyolali. 

2. Mengetahui hubungan persepsi terhadap iklim organisasi dengan disipilin 

kerja pegawai negeri sipil pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan 

Kehutanan Kabupaten Boyolali. 

3. Mengetahui hubungan kepuasan kerja dengan disiplin kerja pegawai 

negeri sipil pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten 

Boyolali. 
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4. Mengetahui tingkat kedisiplinan kerja, tingkat persepsi terhadap iklim 

organisasi, dan tingkat kepuasan kerja pegawai negeri sipil pada Dinas 

Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Boyolali. 

5. Mengetahui besarnya sumbangan persepsi terhadap iklim organisasi dan 

kepuasan kerja dalam mempengaruhi disiplin kerja pegawai negeri sipil 

pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Boyolali. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi masyarakat kota Boyolali, hasil penelitian diharapkan akan berguna 

sebahai bahan pengkajian dan perenungan tentang hubungan antara 

persepsi terhadap iklim organisasi dan kepuasan kerja dengan disiplin 

kerja pegawai negeri sipil. 

2. Untuk memperluas cakrawala pengembangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya, serta psikologi industri dan organisasi pada khususnya tentang 

persepsi terhadap iklim organisasi dan kepuasan kerja sebagai prediktor 

dalam menunjang disiplin kerja pegawai negeri sipil. 

3. Bagi pegawai negeri sipil Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan 

Kabupaten Boyolali, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam meningkatkan kinerja pegawai dalam usaha 

mensejahterakan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat sehingga akan terwujud lingkungan yang 

kondusif 




