
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) Pasal 3 ayat 11 diterangkan dengan jelas bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib masuk 

kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini Pegawai 

Negeri Sipil yang melanggar kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja akan 

dijatuhi hukuman. 1   

Dari aturan yang telah ditetapkan tersebut masih banyak sekali pegawai yang tidak 

mentaatinya, hal tersebut sangat mempengaruhi perusahaan atau lembaga yang dinaunginya. 

Pegawai dan perusahaan atau lembaga pemerintahan merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan, pegawai memegang peranan yang cukup besar dalam sebuah perusahaan atau 

lembaga pemerintahan karena di setiap perusahaan atau lembaga dinas berusaha meningkatkan 

dan mengembangkan lembagannya sesuai dengan target pencapaiannya masing-masing. 

Berbagai macam strategi disusun untuk mencapai taget tersebut, untuk itu perlu adanya faktor 

pendukung yang mendorong agar tercapainya strategi dan tujuan lembaga yang telah 

ditentukan. Pegawai merupakan aset utama perusahaan atau lembaga pemerintahan yang 

menjadi pelaku aktif dari setiap kegiatan. Oleh karena itu perusahaan dan pegawai harus 

bekerjasama untuk mewujudkan kedisiplinan dalam melakukan setiap pekerjaan sehingga 

dapat mencapai target perusahaan yang telah ditentukan.   

Faktor yang paling utama dan sangat berpengaruh dalam sumber daya manusia adalah 

disiplin. Kedisiplinan merupakan kunci utama untuk berkembangnya suatu perusahaan karena 

tanpa adanya disiplin yang baik semua tujuan yang diharapkan akan sulit untuk tercapai. 2  

Permasalahan bagaimana dapat menciptakan disiplin waktu sangat erat kaitanya dengan 

bagaimana memberikan motivasi pegawai, bagaimana pengawasan dilakukan dan bagaimana 

cara mengembangkan budaya kerja yang efektif serta bagaimana menciptakan lingkungan 

kerja yang nyaman dan kondusif, agar pegawai dapat dan mau bekerja optimal sehingga dapat 
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mendukung pencapaian tujuan perusahaan. 3   

Disiplin kerja merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya 

manusia. Oleh karena itu, disiplin kerja diperlukan dalam suatu organisasi agar tidak terjadi 

keteledoran, penyimpangan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pemborosan dalam 

melakukan pekerjaan. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk 

berkomunikasi dengan pegawai agar bersedia mengubah perilaku serta sebagai upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan 

norma-norma sosial yang berlaku. 4 

Oleh karena itu perlunya meningkatkan sumber daya manusia dengan baik untuk 

meningkatkan kualitas kerja pegawai pemimpin atau manajer yang baik adalah yang mampu 

menciptakan suatu kondisi yang dapat memberikan kenyamanan baik internal maupun 

eksternal karena hal tersebut sangat mempengaruhi hasil kinerja dari pegawai tersebut untuk 

mencapai suatu target yang ditetapkan dengan baik.  

Setiap perusahaan terkait pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, karena dari tujuan 

tersebut perusahaan atau didirikan, seperti halnya memberikan layanan masyarakat. Guna 

mencapai tujuan tersebut perusahaan atau terkait memberikan peraturan yang harus ditaati oleh 

semua pegawainya, hal tersebut untuk mengurangi adanya penyalahgunaan kebebasan yang 

telah diberikan dan untuk mengurangi banyaknya pegawai yang tidak mentaati peraturan.  

Walaupun perusahaan sudah memberikan peraturan tetapi masih banyak saja pegawai yang 

melanggarnya, banyak di antara mereka yang datang tidak tepat waktu padahal sudah 

dijelaskan dalam peraturan, seharusnya mereka tidak melanggar peraturan yang sudah 

ditetapkan. 5 

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin kerja, antara lain : 

1) Peraturan jam masuk, pulang, dan jam istirahat  

2) Peraturan dasar tentang berpakaian dan bertingkah laku dalam pekerjaan  

3) Peraturan cara-cara melakukan pekerjaan dan berhubungan dengan unit kerja lain. 

4) Peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai selama 

dalam. 6 
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Sumber keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan kinerja yang tinggi adalah 

tenaga kerja yang berkualitas dan mempunyai efektifitas kerja yang memadai. Potensi sumber 

daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku yang terlibat langsung 

dalam proses pembangunan industrial saat ini. Kinerja pegawai yang menghasilkan produk 

dengan kualitas dan kuantitas yang baik sesuai dengan standar akan mendapat kepercayaan 

masyarakat. 7 

Disiplin kerja memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan maupun bagi para 

pegawai. Bagi perusahaan, adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan 

kelancaran pelaksanaan tugas sehingga diperoleh hasil yang optimal. Bagi pegawai, disiplin 

kerja akan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan semangat kerja pegawai juga 

bertambah. 8   

Disiplin kerja yang baik adalah apabila pegawai mematuhi peraturan, yakni pegawai 

datang tepat waktu, tertib dan teratur. Tepat waktu, tertib dan teratur yang dimiliki oleh 

pegawai menandakan bahwa pegawai tersebut memiliki disiplin kerja yang tinggi, sehingga 

memberi pengaruh terhadap kinerja pegawai tersebut, sesuai dengan ayat Al-Qur’an surat Al-

Ashr ayat 3  

ِذَّل  اَِّل  َْ ا ا ِ نَمذ ََما ْاول َِ ُل ََْلصَ  ال ا ا ٰت مذ اول ولمل لاَ  ال ا ۙە َِّ  ذلل مذ اول ولمل  َِّ  ِتصذاَ  ال

 

Illallażīna āmanụ wa 'amiluṣ-ṣāliḥāti wa tawāṣau bil-ḥaqqi wa tawāṣau biṣ-ṣabr 

Artinya : “kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.” 

9 

Yang dimaksud adalah saling menasehati dalam dua hal yang disebutkan sebelumnya. 

Mereka saling menasehati dalam hal kebaikan, apabila salah satu diantara mereka ingin 

melakukan sebuah kesalahan yang sudah jelas tertulis dalam peraturan alangkah baiknya untuk 

mengingatkan agar tidak melanggar peraturan tersebut, memotivasi sesamanya untuk 

mencapai tujuan bersama agar tidak mudah putus asa dengan apa yang telah diperoleh, 

mendorong untuk beriman dan beramal sholeh.  
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Menurut al-Hasyimi Perilaku yang baik taat kepada ajaran agama merupakan suatu sikap 

disiplin, sebagai contoh, yaitu: berperilaku jujur, pemberani, menepati janji dan amanah.  

Disiplin kerja dalam Islam juga dijelaskan dalam Hadist Riwayat Bukhari Muslim yaitu: 

“Seorang muslim wajib mendengar dan taat, baik dalam hal yang disukainya maupun hal yang 

dibencinya, kecuali bila ia diperintah untuk mengerjakan maksiat. Apabila ia diperintah 

mengerjakan maksiat, maka tidak wajib untuk mendengar dan taat”. (H.R.Bukhari Muslim). 

Berpakaian rapi juga didukung dengan seragam yang sesuai dengan atribut yang telah 

ditentukan. Pegawai yang menggunakan seragam dan atribut yang sesuai dengan ketentuan 

menandakan bahwa pegawai tersebut mematuhi peraturan perusahaan. Apabila peraturan 

tersebut dapat terlaksana dengan baik maka sumber daya manusia yang di miliki oleh 

perusahaan tersebut dapat dikatakan telah mentaati peraturan yang ada. Untuk itu sangat 

diperlukannya motivasi, dukungan dan saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya 

baik pegawai biasa atapun atasannya, maka dengan mudah akan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 10 

Studi kasus yang terjadi adalah banyaknya pegawai yang tidak disiplin dengan aturan yang 

sudah dijelaskan, banyak pegawai yang datang atau pulang tidak sesuai dengan aturan dan 

banyak sekali pegawai yang tidak disiplin dengan aturan berpaikan sesuai dalam Peraturan 

Pemerintah, hal tersebut merupakan suatu tindakan kecil yang dapat memberikan dampak bagi 

perusahaan atau bahkan dirinya sendiri. Kasus tersebut di jumpai di Unit Pelaksana Teknis 

Pengelolaan Sumber Daya Air di Bojonegoro yang bergerak dalam bidang unit pelayanan yang 

bertugas memberikan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana keadaan sungai yang 

tejadi, apakah saat ini debit air sedang naik atau turun dan memberikan himbauan kepada 

masayarakat bila akan terjadi banjir. Untuk itu diharapkan pegawai mengerjakan segala 

sesuatu apabila dengan tepat waktu maka akan bisa bermanfaat dengan baik serta bisa sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak organisasi. Bekerja apabila berkomitmen 

pada ajaran Agama Islam maka segalanya akan bisa dikerjakan dengan tepat waktu seperti 

melaksanakan sholat dengan tepat waktu serta ketika bekerja dengan memiliki niat untuk 

beribadah. 

1.2  Rumusan masalah  
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Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Implementasi disiplin kerja yang diterapkan di Unit Pelaksana Teknis 

Pengelolaan Sumber Daya Air di Bojonegoro? 

2. Bagaimana Implementasi disiplin kerja yang diterapkan di Unit Pelaksanaan Teknis 

Pengelolaan Sumber Daya Air di Bojonegoro apakah sudah sesuai dengan 

Ajaran/Perspektif Islam? 

1.3 Tujuan penelitian   

Adapun tujuan penelituan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi disiplin kerja yang diterapkan di Unit Pelaksanaan 

Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air di Bojonegoro 

1.4 Untuk mengetahui implementasi disiplin kerja yang diterapkan pada Unit Pelaksana Teknis 

Pengelolaan Sumber Daya Air di Bojonegoro yang sesuai dengan Ajaran/Perspektif Islam.  

1.5 Manfaat penelitian  

1. Bagi penulis 

Sebagai pengetahuan saya sendiri dalam mencari dan mengembangkan ilmu dan untuk 

menambah wawasan penulis tentang disiplin waktu jam kerja, serta memenuhi 

penyelesaian program strata 1 (S1). 

2. Bagi Akademik 

Dapat memberikan suatu pemikiran dan pengetahuan baru ekonomi syariah khususnya 

tentang disiplin waktu bekerja yang sesuai dengan kinerja tenaga kerja yang sesuai 

ekonomi syariah yang berpedoman pada nilai-nilai Islam. 

3. Bagi  Institusi 

Hasil penelitian yang sudah dilakukan diharapkan bisa menjadi bahan koreksi untuk 

lebih memperketat aturannya sehingga pegawai tidak menyalahgunakan kebebasan 

waktu yang telah diberikan. 

1.6 Batasan Penelitian  

Kegiatan oprasinal dan aktivitas yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan 

Sumber Daya Air di Bojonegoro sangatlah banyak dan bebagai jenis sesuai dengan tugas dan 

kewajiban masing-masing. Mulai dari yang terjun ke lapangan untuk melihat bagaimana 

keadaan disana hingga mengolah data sehingga dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan 



 

 

baik sesuai informasi yang akan mereka berikan.  Oleh sebab itu, batasan penelitian ini adalah 

bagaimana Disiplin Kerja yang diterakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber 

Daya Air di Bojonegoro berpengaruh terhadap Oprasional Kerja Pegawai sesuai atau tidak 

dengan etika yang harus diterapkan dalam Islam. 

 

 


