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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO :  

1. Allah tidak akan memberikan beban atau masalah bagi sesorang kecuali sesuai 

dengan kesanggupannya (Surat Al-Baqarah : 286) 

2. Orang harus sabar dan tenang tanpa tergesa-gesa dalam memikirkan sesuatu, 

tetapi harus cepat melaksanakannya 

3. gunakanlah waktu sebaik-baiknya karena masing-masing kita hanya satu kali 

melaluinya.  
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SARI 

 

Hersi Restiani. 2005. Studi Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai di PT Pos 
Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang.  Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Negeri Semarang.  
 
Kata kunci : studi, pelaksanaan, disiplin kerja, pegawai. 
Penelitian ini berjudul Studi Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai di Pos Indonesia 
(Persero) Kantor Pos II Semarang, dengan alasan bahwa dalam Pos Indonesia 
(Persero) Kantor Pos II Semarang masih terdapat 2 % dari 213 pegawai yang 
dating terlambat, beberapa pegawai bekerja tidak optimal dan kurang memberikan 
pelayanan yang kurang optimam. Oleh karena itu penulis melakukan penyusunan 
Tugas Akhir dengan judul Studi pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai di Pos 
Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang.  
 Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :                      
(1). Bagaiamana pelaksanaan disiplin kerja pegawai di Pos Indonesia (Persero) 
Kantor Pos II Semarang?, (2). Faktor-faktor apa saja yang mendukung 
kedisiplinan kerja di Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang?, dan (3). 
Faktor-faktor apa menghambat kedisiplinan kerja pegawai di Pos Indonesia 
(Persero) Kantor Pos II Semarang. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah (1). 
Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan disiplin kerja pegawai di Pos Indonesia 
(Persero) Kantor Pos II Semarang (2). Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 
yang mendukung kedisiplinan kerja pegawai di Pos Indonesia (Persero) Kantor 
Pos II Semarang (3) untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat 
kedisiplinan kerja pegawai di Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang.  
 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket                
( kuesioner), observasi, wawancara dan studi pustaka. Sedangkan metode analisis 
data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, kualitatif dengan angka 
prosentase.  
 Berdasarkan penelitian yang diuraikan dalam Tugas Akhir ini dapat ditarik 
kesimpulan bahwa disiplin kerja pegawai di Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II 
Semarang dilaksanakan dengan menetapkan peraturan, kewajiban dan larangan. 
Pelaksanaan disiplin kerja pegawai di Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II 
Semarang  juga menerapkan sistem keadilan dengan cara memberikan 
penghargaan (reward) dan hukuman (punishment), dan melalui pendekatan 
progresif. Faktor-faktor yang menjadi pendukung kedisiplinan kerja di Pos 
Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang adalah kepemimpinan, balas jasa / 
penghargaan, motivasi kerja dan sanksi. Dalam hal ini sanksi menjadi faktor 
pendukung yang sangat berpengaruh. Faktor penghambat kedisiplinan dalam Pos 
Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang adalah faktor lingkungan.  
 
 
 



 

 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif dengan angka prosentase 
menunjukkan bahwa disiplin kerja pegawai di Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 
II Semarang dilaksnakan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dengan hasil 
penghitungan angket.  
 Sebagai penutup penulis mengungkapkan saran agar pelaksanaan disipli 
kerja pegawai di Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang semakin 
ditingkatkan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Suatu perusahaan yang didirikan mempunyai beberapa tujuan, 

tujuan yang dimaksud adalah mencari laba, berkembang, memberi lapangan 

kerja, memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Tujuan 

perusahaan dapat dicapai apabila manajemen mampu mengelola, 

menggerakkan dan menggunakan sumber daya manusia yang dimilikinya 

secara efektif dan efisien. 

  Perusahaan adalah organisasi yang merupakan kumpulan orang-

orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Peranan manusia dalam organisasi sebagai pegawai atau karyawan 

memegang peranan yang menentukan, karena hidup matinya organisasi 

semata-mata tergantung pada manusia. Karyawan merupakan faktor penting 

dalam setiap organisasi baik dalam pemerintah maupun swasta. Karyawan 

merupakan factor penentu dalam pencapaian tujuan perusahaan ataupun 

instansi secara efektif dan efisien, karyawan yang menjadi penggerak dan 

penentu jalannya organisasi. 

   Untuk mencapai produktivitas kerja karyawan yang tinggi bukan 

hal yang mudah utuk dilaksanakan. Faktor yang sangat penting untuk 

mencapai produktivitas kerja yang tinggi adalah pelaksanaan disiplin kerja 

dari para karyawan, karena hal tersebut merupakan salah satu faktor penentu 



 

 

bagi keberhasilan dan kemajuan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku ( Hasibuan, 

2002: 193 ). 

  Disiplin kerja disini adalah mengenai disiplin waktu kerja, dan 

disiplin dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan dalam perusahaan. 

Dengan adanya kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan aturan-aturan 

perusahaan yang diwujudkan dalam disiplin kerja yang tinggi, maka suatu 

produktivitas kerja juga akan tercapai. 

  Perusahaan tidak perlu bersikap lemah dalam menghadapi 

karyawan. Seorang pemimpin yang lemah bukan hanya akan mengacaukan 

jalannya perusahaan tetapi juga akan kehilangan rasa hormat dari para 

bawahannya. Selama perusahaan telah mempunyai peraaturan permainan 

dan telah disepakati bersama, maka pelanggaraan terhadap peraturan 

permainan ini haruslah dikenakan tindakan pendisiplinan (Heidjrachman 

dkk, 1990 : 240). 

  PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang adalah suatu 

perusahaan yang bersifat jasa dimana tujuan dari PT POS Indonesia 

(Persero) itu sendiri adalah berorientasi kepada kepuasan pelanggan. 

Pelanggan akan merasa puas apabila semua karyawan bekerja dengan 

disiplin. Disiplin harus diterapkan dengan segera dan secepat mungkin serta 

diterapkan secara konsisten. Demikian pula setiap orang berdisiplin sudah 

tidak mustahil, baik dalam instansi atau organisasi dimana mereka bekerja 



 

 

akan memperlihatkan sebagai suatu organisasi yang sehat, suatu organisasi 

dengan iklim yang sehat, yang kuat dengan prestasi yang dapat dihandalkan.  

  Pada kenyataannya tahun 2005 PT Pos Indonesia (Persero) Kantor 

Pos II Semarang dalam pelaksanaan disiplin kerjanya cukup bagus, namun 

demikian masih tedapat 2 % dari 213 pegawai yang dating terlambat, 

beberapa pegawai bekerja tidak optimal atau tidak sesuai dengan ketentuan 

jam kantor, dan kurang memberikan pelayanan yang optimum pada 

pelanggan. Berdasarkan kenyataan tersebut belum sesuai dengan teori, maka 

penulis perlu melakukan penyusunan tugas akhir dengan judul “STUDI 

PELAKSANAAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI PT POS 

INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS II SEMARANG”. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

1. Bagaimanakah pelaksanaan disiplin kerja pegawai di PT Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Pos II Semarang  

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung kedisiplinan kerja pegawai di 

PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang ? 

3. Fakto-faktor apa saja yang menghambat kedisiplinan kerja pegawai di 

PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan disiplin kerja pegawai di PT Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang. 



 

 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung kedisplinan kerja pegawai di 

PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang. 

3. untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kedisplinan kerja pegawai 

di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi karyawan khususnya para pegawai di 

PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang agar dapat 

melaksanakan disiplinkerja pegawai  

b. Sebagai bahan masukan bagi manajemen PT Pos Indonesia (Persero) 

Kantor Pos II Semarang dalam menentukan kebijakan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan disiplin kerja pegawai PT Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang. 

2. Manfaat Teoritis  

a. Bagi civitas akademika sebagai perbendaharaan tambahan 

pengetahuan mengenai sikap disiplin kerja pegawai di PT Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang. 

b. Bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan 

disiplin kerja pegawai di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II 

Semarang.  

c. Bagi penulis Tugas Akhir selanjutnya sebagai khasanah bacaan lebih 

lanjut untuk menelitti tentang pelaksanaan disiplin kerja pegawai di 

PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang. 

 



 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

1. Bagian awal dari tugas akhir ini berisi halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, halaman 

isi, dan daftar lampiran.. 

2. Bagian inti terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut : 

Bab I memuat pendahuluan yang berisi judul, latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika tugas akhir. 

Bab II memuat landasan teori yang membantu dalam 

memmecahkan permasalahan  

Bab II metode penelitian berisi tentang populasi dan sample, 

sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan  

Bab V penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

yang bersifat membangun. 

3. bagian akhir dari tugas akhir ini adalah daftar pustaka dan lampiran.  

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Disiplin Kerja  

   Setiap perusahaan pada umumnya menginginkan agar para 

karyawan yang bekerja dapat mematuhi tata tertib atau peraturan yang telah 

ditetapkan. Dengan ditetapkannya peraturan baik tertulis maupun tidak 

tertulis, diharapkan agar para karyawan dapat melaksanakan sikap disiplin 

dalam bekerja sehingga produktivitasnya pun meningkat. Disiplin kerja 

dapat didefinisikan sebagai 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 

diberikan kepadanya (Sastrohadiwiryo, 2001 : 291) 

   Pendapat lain merumuskan bahwa disiplin kerja adalah kesadaran 

dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial 

yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela 

menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, 

kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan peraturan perusahaan, baik 

yang tertulis maupun tidak. (Hasibuan, 2002 : 193) 

   Berdasrkan dua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

disiplin kerja adalah sikap pada pegawai untuk berperilaku sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan dimana dia bekerja.  



 

 

   Sedangkan tibdakan disiplin itu sendiri adalah pengurangan yang 

dipaksakan oleh pimpinan terhadap imbalan yang diberikan oleh organisasi 

karena adanya suatu kasus tertentu. Tindakan disiplin ini tidak termasuk 

pemberhentian sementara atau penurunan jumlah tenaga kerja yang 

disebabkan oleh kejadian-kejadian perilaku khusus dari pegawai yang 

menyebabkan rendahnya produktivitas atau pelanggaran-pelanggaran 

aturan-aturan instansi. 

   Disiplin yang mantap pada hakekatnya akan tumbuh dan terpancar 

dari hasil kesadaran manusia. Disiplin yang tidak bersumber dari hati nurani 

manusia akan menghasilkan disiplin yang lemahdan tidak bertahan lama. 

Disiplin akan tumbuh dan dapat dibina melalui latihan, pendidikan atau 

penanaman kebiasaan dengan keteladanan-keteladanan tertentu, yang harus 

dimulai sejak ada dalam lingkungan keluarga, mulai pada masa kanak-kanak 

dan terus tumbuh berkembang dan menjadikannya bentuk disiplin yang 

semakin kuat (Prijodarminto, 1994 : 25) 

   Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin 

mengacu pada pola tingkah laku, dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Adanya hasrat yang kuat untuk melaksanakan sepenuhnya apa saja telah 

menjadi norma, etika dan kaidah yang berlaku. 

2. Adanya perilaku yang terkendali 

3. Adanya ketaatan.  

 

 



 

 

Dengan demikian disiplin kerja dapat dilihat dari : 

1. Kepatuhan  karyawan terhadap tata tertib yang berlaku termasuk tepat 

waktu dan tanggung jawabnya pada pekerjaan. 

2. Bekerja sesuai dengan prosedur yang ada.  

3. Memelihara perlengkapan kerja dengan baik.  

  Disiplin dalam bekerja sangatlah penting sebab dengan 

kedisiplinan tersebut diharapkan sebagiab besar peraturan ditaati oleh para 

karyawan, bekerja sesuai dengan prosedur, dan sebagainya sehingga 

pekerjaan terselesaikan secara efektif dan efesien serta dapat meningkatkan 

produktivitasnya. Oleh karena itu bila karyawan tidak menggunakan aturan-

aturan yang ditetapkan dalam perusahaan, maka tindakan disiplin 

merupakan langkah terakhir yang bisa diambil terhadap seorang pegawai 

yang performansi kerjanya dibawah standar.  

  Tindakan disiplin ini dapat berupa teguran-teguran (reprimands), 

penskoran (suspension), penurunan pangkat atau gaji (reductions in rank or 

pay) dan pemecatan (firing). Tindakan disiplin ini tidak termasuk 

pemberhentian sementara atau penurunan jumlah tenaga kerja yang 

disebabkan oleh pengurangan anggaran atau kurangnya kerja. Tindakan-

tindakan disipliner ini disebabkan oleh kejadian-kejadian perilaku khusus 

dari pegawai yang menyebabkan rendahnya produktivitas atau pelanggaran-

pelanggaran aturan-aturan instansi (Gomes, 2000 : 232) 

  Pelaksanaan disiplin berangkat dari asumsi bahwa sejumlah 

permasalahan lainnya sudah diatasi, seperti mengenai rancangan pekerjaan 



 

 

(job design), seleksi, orientasi, penilaian, performansi, pelatihan dan 

kompensasi.  

 

2.2 Jenis-jenis Disiplin Kerja 

Menurut Handoko (1998 : 208), disiplin kerja dapat dibedakan menjadi 3 

yaitu : 

1. Disiplin Preventif 

Merupakan kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendorong 

para karyawan agar secar sadar mentaati berbagai standart dan aturan, 

sehingga dapat  dicegah berbagai penyelewengan atau pelanggaran. 

Lebih utama dalam hal ini adalah dapat ditumbuhkan “ Self Dicipline” 

pada setiap karyawan tanpa kecuali. Manajemen mempunyai tanggung 

jawab untuk menciptakan suatu iklim disiplin preventif dimana berbagai 

standar diketahui dan dipahami.  

Untuk memungkinkan iklim yang penuh disiplin kerja tanpa paksaan 

tersebut perlu kiranya standart itu sendiri bagi setiap karyawan, dengan 

demikian dicegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya pelanggaran-

pelanggaran atau penyimpangan dari standart yang ditentukan.  

2. Disiplin Korektif  

Disiplin ini merupakan kegiatan yang diambil untuk menangani 

pelanggaran yang telah terjadi terhadap aturan-aturan dan mencoba 

untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan korektif ini dapat 



 

 

berupa suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplinan 

(disciplinary action) 

3. Disiplin Progresif  

Disiplin ini berarti memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat 

terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah 

memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan 

korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. 

Disiplin progresif juga memungkinkan manajemen untuk membantu 

karyawan memperbaiki kesalahan.  

  Disiplin dapat dibedakan berdasarkan tingkatannya, yaitu ( 

Prijodarminto, 1994 : 25) : 

1. Disiplin Pribadi  

Disiplin pribadi sebagai perwujudan disiplin yang lahir dari kepatuhan 

atas aturan-aturan yang mengatur perilaku individu. 

2. Disiplin Kelompok  

Disiplin kelompok sebagai perwujudan yang lahir dari sikap taat, patuh 

terhadap aturan-aturan (hukum) dan norma-norma yang berlaku pada 

kelompok atau bidang-bidang kehidupan manusia.  

3. Disiplin Nasional  

Disiplin nasional yakni wujud disiplin yang lahir dari sikap patuh yang 

ditunjukkan oleh seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan-aturan, 

nilai yang belaku secara nasional.  



 

 

  Dalam setiap oragnisasi atau perusahaan yang diinginkan adalah 

jenis disiplin preventif yang timbul dari diri sendiri atas dasar kerelaan dan 

kesadaran. Akan tetapi dalam kenyataan selalu mengatakan bahwa disiplin 

itu lebih banyak disebabkan adanya paksaan dari luar dan hak-hak karyawan 

sudah menjadi alat pengenalan yang tepat kepada disiplin karyawan, karena 

hak-hak karyawan seringkali merupakan masalah dalam kasus-kasus disiplin 

karyawan. Demikian juga dalam penelitian ini jenis-jenis disiplin kerja yang 

dikaji adalah disiplin preventif yang dilaksanakan untuk mendorong pegawai 

agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan.  

 

2.3 Pendekatan Dalam Disiplin  

Sistem disiplin karyawan dapat dipandang suatu penerapan 

modifikasi perilaku untuk karyawan bermasalah atau karyawan yang tidak 

produktif. Disiplin yang terbaik adalah jelas disiplin diri, karena sebagian 

beasr orang memahami apa yang diharapkan dari dirinya di pekerjaan dan 

biasanya karyawan diberi kepercayaan untuk menjalankan pekerjaannya 

secara efektif. Adapunpendekatan-pendekatan dalam  disiplin kerja 

karyawan (Mathis dkk, 2002: 314) adalah : 

1. Pendekatan Disiplin Positif  

Pendekatan disiplin positif dibangun berdasarkan filosofi bahwa 

pelanggaran merupakan tindakan yang biasanya dapat dikoreksi secara 

konstruktif tanpa perlu hukuman. Dalam pendekatan ini fokusnya adalah 

pada penemuan fakta dan bimbingan untuk mendorong perilaku yang 



 

 

diharapkan, dan bukannya menggunakan hukuman (penalti) untuk 

mencegah perilaku yang tidak diharapkan.  

Kekuatan pendekatan positif ini dalam disiplin adalah fokusnya 

pada pemecahan masalah. Juga, karena karyawan merupakan partisipan 

aktiv selama proses tersebut, maka perusahaan yang menggunakan 

pendekatan ini cenderung memenangkan tuntutan hukum jika karyawan 

mengajukan tuntutan. Kesulitan utam dengan pendekatan positif 

terhadap disiplin adalah jumlah waktu yang sangat lama untuk melatih 

para supervisor dan manajer yang diperlukan.  

2. Pendekatan Disiplin Progresif  

Disiplin progresif melembagakan sejumlah langkah dalam 

membentuk perilaku karyawan. Kebanyakan prosedur disiplin progresif 

menggunakan peringatan lisan dan tulisan sebelum berlanjut ke PHK. 

Dengan demikian, disiplin progresif menekankan bahwa tindakan-

tindakan dalam memodifikasi perilaku akan bertambah berat secara 

progresif (bertahap) jika karyawan tetap menunujukkan perilaku yang 

tidak layak.  

Berdasarkan 2 jenis pendekatan dalam disiplin tersebut, jenis 

pendekatan progresif yang digunakan di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor 

Pos II Semarang yaitu pendekatan disiplin yang dilakukan dengan 

menggunakan peringatan lisan atau tulisan terlebih dahulu.  

 

 



 

 

2.4 Indikator-indikator kedisiplinan  

Ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan karyawan suatu organisasi diantaranya (Hasibuan, 2002 : 195) : 

1. Tujuan dan Kemampuan  

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara 

ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti 

bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan harus seuai 

dengan kemampuan karyawaan bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-

sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya.  

2. Kepemimpinan  

Kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan 

karyawan Karen pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para 

bawahannya. Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya 

baik jika dia sendiri kurang disiplin. 

3. Balas Jasa  

Balas jasa ( gaji dan kesejahteraan ) ikut mempengaruhi kedisiplinan 

karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan 

karyawan terhadap perusahaan / pekrjaannya. Jika kecintaan karyawan 

semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin 

baik pula. 

 

 



 

 

4. Keadilan  

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena 

ego dan sifat manusiia yang selalu merasa dirinya penting dan minta 

diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Dengan keadilan yang baik 

akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula. Jadi, keadilan harus 

diterapkan dengan baik pada setiap perusahaan supaya kedisiplinan 

karyawan perusahaan baik pula.  

5. Waskat  

Waskat (pengaasan melekat ) adalah tindakan nyata dan paling efektif 

dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Waskat efektif 

merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan. Karyawan merasa 

mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pengawasan 

dari atasannya.  

6. Ketegasan  

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas, 

bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai 

dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Ketegasan pimpinan 

menegur dan menghukum setiap karyawan yang indisipliner akan 

mewujudkan kedisiplinan yang baik pada perusahaan tersebut.  

7. Sanksi 

Sanksi berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. 

Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin 



 

 

takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap, perilaku 

indisipliner karyaan akn berkurang.  

 Sedangkan menrut Prijodarminto (1994 : 89) faktor yang dapat 

mempengaruhi disiplin adalah sebagai berikut : 

1. Motivasi Kerja 

Pentingnya kerja karena motivasi kerja adalah hal yang menyebabkan, 

menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat 

dan antusias mencapai hasil yang optimal.  

2. Kepemipinan  

Kepemimpinan sangat berperan menentukan kedisiplinan karena 

pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya.  

3. Komunikasi  

Komunikasi merupakan kegiatan untuk saling memberi keterangan dan 

ide secara timbal balik, yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama 

manusia untuk mencapai tujuan tertentu.  

4. Lingkungan Kerja  

Dengan lingkungan kerja yang baik dan aman maka dapat meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan.  

Berdasarkan dua pendapat diatas faktor-faktor yang paling 

berpengaruh di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang adalah 

kepemimpinan, motivasi kerja, komunikasi, lingkungan kerja, balas jasa dan 

sanksi.  

 



 

 

1. Kepemipinan  

 Kepemimpinan karyawan sangat berpengaruh pada tingkat kedisiplinan. 

Pemimpin harus bisa memberikan contoh sikap disiplin yang baik, 

sehingga para bawahannya pun bersikap demikian. 

2. Motivasi Kerja 

 Sikap mental manusia yang mendorong manusia untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu.   

3. Komunikasi  

Komuinikasi adalah hubungan timbal balik antar manusia. Komunikasi 

antar bawahan dengan pimpinan akan semakin baik apabila tindakan 

disiplin pegawai semakin ditingkatkan. 

4. Lingkungan Kerja 

Disiplin kerja akan terwujud apabila keadaan lingkungan kerja yang 

memungkinkan. Lingkungan kerja yang baik akan menciptakan sikap 

disiplin yang baik pula dan produktivitas kerja pun akan tercapai.  

5. Balas Jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) akan menjadikan kecintaan karyawan 

terhadap pekerjaannya dan sikap disiplin tentu berjalan. 

6. Sanksi  

Sanksi akan membuat para pegawai bersikap disiplin karena dengan 

adanya sanksi para pegawai akan merasa takut.  

 

 



 

 

2.5 Pelaksanaan dan Penetapan Disiplin Kerja 

Untuk mengkondisikan karyawan perusahaan agar bisa 

melaksanakan tindakan disiplin maka terdapatbeberapa prinsip pendisiplinan 

(Heidjrachman, dkk, 1990 : 239) 

1. Pendisiplinan dilakukan secara pribadi 

Pendisiplinan ini dilakukan dengan menghindari menegur kesalahan 

didepan orang banyak agar karyawan yang bersangkutan tidak merasa 

malu dan sakit hati. Hal ini akan memalukan  bawahan yang ditegur 

(meskipun mungkin memang benar bersalah) sehingga bisa 

menimbulkan rasa dendam. 

2. Pendisiplinan harus bersifat membangun  

Dalam pendisiplinan ini selain menunjukan kesalahan yang telah 

dilakukan oleh karyawan haruslah diikuti dengan petunjuk 

carapemecahannya yang bersifat membangun, sehingga karyawan tidak 

merasa bingung dalam menghadapi kesalahan yang telah dilakukan dan 

dapat memperbaiki kesalahan tersebut. 

3. Pendisiplinan dilakukan secara langsung dengan segera 

Suatu tindakan dilakukan dengan segera setelah terbukti bahwa 

karyawan telah melakukan kesalahan sehingga karyawan dapat 

mengubah sikapnya secepat mungkin. 

 

 

 



 

 

4. Keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan 

Dalam tindakan pendisiplinan dilakukan secra adil tanpa pilih kasih, 

siapapun yang telah melakukan kesalahan harus mendapatkan tindakan 

disiplin secara adil tanpa membeda-bedakan. 

5. Pimpinan hendaknya tidak melakukan pendisiplinan sewaktu karyawan 

absen 

Pendisiplinan hendaknya dilakukan dihadapan karyawan yang 

bersangkutan secara pribadi agar dia tahu telah melakukan kesalahan. 

6. Setelah pendisiplinan hendaknya wajar kembali 

Sikap wajar hendaklah dilakukan pemimpin terhadap karyawan yang 

telah melakukan kesalahan tersebut, sehingga proses kerja dapat berjalan 

lancar kembali dan tidak kaku dalam bersikap. 

Salah satu syarat agar ditumbuhkan disiplin dalam lingkungan 

kerja adalah adanya pembagian  pekerjaan yang tuntas sampai kepada 

pegawai atau pekerjaan yang paling bawah, sehingga setiap orang tahu 

dengan sadar apa tugasnya, bagaimana melakukannya, kapan pekerjaan 

dimulai dan kapan diselesaikan, seperti apa hasil kerja yang disyaratkan dan 

kepada siapa ia mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan itu. 

  Disiplin harus dipelihara dalam lingkungan kerja. Salah satu 

bentuk pemeliharaan aturan adalah kedisiplinan dalam pelaksanaan secara 

tertib dan konsisten. Melalui disiplin yang tinggi pelaksanaan suatu aturan 

dapat mencapai maksud dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, 



 

 

dengan ketentuan bahwa aturan itu dibuat setelah mempertimbangkan asas 

keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan umum. 

  Disiplin kerja dalam pelaksanaannnya harus senantiasa dipantau 

dan diawasi, disamping itu harusnya sudah menjadi perilaku yang baku bagi 

setiap pekerja dalam suatu organisasi.  

Dalam pendisiplinan kerja ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan : 

a) Pembagian tugas dan pekerjaan telah dibuat lengkap dan dapat diketahui 

dengan sadar oleh para pekerja. 

b) Adanya petunjuk kerja yag singkat, sederhana dan lengkap. 

c) Kesadaran setiap pekerja terhadap suatu tugas atau pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

d) Perlakuan adil terhadap setiap penyimpangan oleh manajer. 

e) Adanya keinsyafan para pekerja bahwa akibat dari kecerobohan atau 

kelalaian dapat merugikan organisasi dan dirinya serta ada kemungkinan 

membahayakan orang lain. 

Penetapan tindakan disiplin dalam perusahaan sangatlah penting, 

karena sistem tindakan disiplin dan prosedur-prosedur yang diperlukan 

untuk proteksi terhadap hak-hak prosedural dari pegawai. Tindakan disiplin 

adalah langkah terakhir dalam mengawasi pegawai karena tindakan disiplin 

itu menandakan adanya kegagalan untuk saling menyesuaikan dengan 

kontrak (Gomes,2000:233) 

Banyak karyawan yang mungkin tidak melaksanakan aturan-aturan 

kepegawaian, karena para karyawan mungkin merasa bahwa mereka sedang 



 

 

tidak diperlukan secara adil sesuai dengan kontribusi yang telah mereka 

berikan kepada organisasi, atau diperlakukan secara tidak adil atau tidak 

sama dengan pegawai- pegawai lain. Mereka bisa juga menggunakan sistem 

pengaduan yang ada untuk menggugat apa yang mereka anggap tindakan 

disiplin yang tidak adil yang dibuat oleh organisasi. 

  Menuru Gomes (2000:242), tujuan tindakan disiplin adalah untuk 

melindungi organisasi dari para pegawai yang tidak produkif. Prosedur-

prosedur pengaduan disatu pihak dikembangkan untuk melindungi para 

pegawai terhadap alokasi yang tidak adil dari sanksi-sanksi dan imbalan-

imbalan dari organisai. 

Banyak karyawan yang mungkin tidak melaksanakan aturan-aturan 

kepegawaian, karena para karyawan mungkin merasa bahwa mereka sedang 

tidak diperlakukan secara adil sesuai dengan kontribusi yang telah mereka 

berikan kepada organisasi, atau diperlakukan secara tidak adil atau tidak 

sama dengan pegawai-pegawai yang lain. Mereka bisa juga menggunakan 

sistem pengaduan yang ada untuk menggugat apa yang mereke anggap 

tindakan disiplin yang tidak adil yang dibuat oleh organisasi.  

Menurut Gomes (2000 : 242) tujuan tindakan disiplin adalah untuk 

melindungi organisasi dari para pegawai yang tidak produktif. Prosedur-

prosedur pengaduan disatu pihak dikembangkanuntuk melindungi para 

pegawai terhadap alokasi yang tidak adil dari sanksi-sanksi dan imbalan-

imbalan dari organisasi. 



 

 

Manajemen seharusnya menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan 

keluhan (grievances) internal yang secara jelas menetapkan hak pegawai 

untuk mengajukan keluhan secara tertulis mengenai praktek-praktek 

manajemen yang diduga keras tidak adil, dan prosedur-prosedur untuk 

memeriksa / mendengar (hearing) keluhan-keluhan itu di dalam instansi.  

Disiplin dapat secara positif dikaitkan dengan kinerja, dimana hal 

ini mengejutkan orang-orang yang beranggapan bahwa disiplin dapat 

merusak perilaku sehingga disiplin yang efektif sebaiknya diarahkan kepada 

perilakunya, karena alas an untuk pendisiplinan adalah untuk meningkatkan 

kinerja. Karyawan bisa saja menolak tindakan disiplin yang tidak adil dari 

manajernya, namun tindakan yang diambil mempertahankan standar yang 

sudah ditetapkan bisa mendorong adanya norma kelompok dan 

menghasilkan peningkatan kinerja dan rasa keadilan.  

Beberapa faktor yang mengarah kepada praktik disiplin yang 

efektif di perusahaan adalah (Mathis, 2002 : 317) : 

1. Pelatihan untuk Supervisor 

Pelatihan untuk supervisor dan para manajer tentang kapan dan 

bagaimana  disiplin digunakan merupakan hal yang kritikal. Melatih 

para supervisor tentang keadilan prosedural sebagai dasar 

pendisiplinan menyebabkan karyawan maupun pihak lain melihat 

disiplin sebagai tindakan yang lebih adil dibandingkan dengan disiplin 

yang dilkaukan oleh para supervisor yang tidak terlatih. Apapun 



 

 

pendekatan disiplin yang digunakan, adalah penting untuk memberikan 

pelatihan mengenai keterampilan konseling dan komunikasi, karena 

para supervisor dan manjer akan menggunakannya saat berurusan 

dengan masalh kinerja karyawannya.  

2. Konsistensi dari Tindakan Pendisiplinan  

Para manajer yang mengadministrasikan pendisiplinan haruslah 

mempertimbangkan efek tindakan disiplin yang diambil manajer lain 

dan tindakan disiplin lainnya yang diambil di masa lalu. Disiplin yang 

konsisten membantu menetapkan batasan dan menginformasikan 

orang-orang mnegenai apa yang boleh dan tidk boleh dikerjakan. 

Disiplin yang inkosisten dapat menimbulkan kebingungan dan 

ketidakpastian. 

3. Dokumentasi  

Disiplin yang efektif mengharuskan adanya penyimpanan data 

tertulis yang akurat dan pemberitahuan tertulis kepada karyawan. 

Dalam sejumlah kasus, tidak adanya pemberitahuan tertulis telah 

digunakan untuk mendukung argumentasi karyawan bahwa dia “tidak 

tahu apa-apa” 

 

 



 

 

4. Tindakan Disiplin yang Segera  

Sebagai tambahan, disiplin yang efektif harus langsung. Makin 

lama waktu yang terentang antara pelanggaran dan tindakan disiplin, 

maka makin kurang efektiflah tindakan disipli tersebut. 

5. Disiplin yang Impersonal  

Pada akhirnya disiplin yang efektif haruslah ditangani secara 

impersonal. Para manjer memang tidak dapat membuat tindakan 

disiplin menjadi suatu pengalaman yang menyenangkan, namun 

mereka dapat meminimalkan efek yang tidak menyenangkan dengan 

cara menyampaikannya secara impersonal dan memfokuskan kepada 

perilakunya, bukan orangnya. 

 

2.6 Tingkat dan Jenis Sanksi Disiplin Kerja 

Menurut Sastrohadiwiryo (2001:293) tujuan utama mengadakan 

sanksi disiplin kerja bagi pegawai yang melanggar norma-norma 

perusahaan adalah memperbaiki dan mendidik para pegawai yang 

melakukan pelanggaran disiplin. Sansi atas pelanggaran disiplin 

yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin 

yang dilakukan sehingga secara adil dapat diterima. Pada 

umumnya sebagai pegangan menajer meskipun tidak mutlak, 

tingkat dan jenis sanksi disiplin kerja terdiri atas sanksi disiplin 

berat, sanksi disiplin sedang, dan sanksi disiplin ringan. 



 

 

1. Sanksi Disiplin Berat 

Sanksi disiplin berat misalnya : 

a. Tingkat jabatan yang setingkat lebih rendah dari jabatan / 

pekerjaan yang diberikan sebelumnya. 

b. Pembebasab dari jabatan / pekerjaan untuk dijadikan 

sebagai pegawai biasa bagi yang memegang jabatan. 

c. Pemutusan hubungan kerja dengan hormat atas permintaan 

sendiri pegawai yang bersangkutan. 

d. Pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat sebagai 

pegawai di perusahaan. 

2. Sanksi Disiplin Sedang 

Sanksi Disiplin Sedang misalnya : 

a. Penundaan pemberian kompensasi yang sebelumnya telah 

dirancang sebagaimana pegawai lainnya. 

b. Penurunan upah sebesar satu kali upah yang biasanya 

diberikan, harian, mingguan, atau bulanan. 

c. Penundaan program promosi bagi pegawai yang 

bersangkutan pada jabatan yang lebih tinggi. 

3. Sanksi Disiplin Ringan 

Sanksi Disiplin Ringan misalnya : 

a. Teguran lisan kepada pegawai yang bersangkutan 

b. Teguran Tertulis 

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis 



 

 

2.7 Kerangaka Pikir  

Dalam suatu organisasi akan ditemui adanya 2 unsur yang 

merupakan peranan penting yaitu pimpinan dan bawahan. Disemua 

organisasi pasti kita akan melihat unsur tersebut, kedua unsur tersebut saling 

berkaitan satu sama lain. Seorang pemimpin perlu mempunyai macam-

macam pengetahuan dan kepandaian yang dapat mendorong atau 

menggerakan orang-orang yang dipimpinnya untuk melakukan suatu 

perbuatan dan tindakan yang dikehendaki. Hubungan antara pemimpin dan 

pegawai merupakan hubungan yang bersifat timbal balik dan terbuka. 

Berperannya pemimpin dalam menggerakan pegawai dapat mempengaruhi 

disiplin kerja pegawai, sehingga tujuan dan pekerjaan dapat diselesaikan 

dengan baik. Tujuan akan tercapai apabila pegawai bisa melaksanakan 

kedisiplinan dalam bekerja. 

a. Kepemimpinan 

b. Motivasi Kerja 

c. Komunikasi 

d. Lingkungan Kerja 

e. Balas Jasa 

f. Sanksi 

 

Gambar 1 : Kerangka Pikiran 

 

 

Disiplin Kerja 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

   Populasi adalah keseluruhan bilangan individu, obyek, gejala, atau 

peristiwa untuk generisasi suatu kesimpulan yang akan dikenakan.  Populasi 

adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 1998 : 115). 

   Sample adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 1998 : 117). Dinamakan penelitian sample apabila kita 

bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sample. 

    Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di 

PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang yang berjumlah 213 

pegawai. Mengingat jumlah pegawai di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor 

Pos II Semarang banyak, maka dalam penelitian ini jumlah sampel 20 % 

dari jumlah pegawai yaitu 50 pegawai. 

 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

   Data merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam 

penyusunan tugas akhir. Oleh karena itu kebenaran data yang diperoleh 

penulis akan memperkuat hasil tugas akhir ini. 

1. Data Primer  

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya untuk pertama 

kalinya oleh peneliti untuk tujuan khusus. Dari data primer ini diperoleh 



 

 

metode penelitian yaitu metode wawancara yang merupakan metode 

yang digunakan dengan mengumpulkan data untuk memperoleh 

informasi secara langsung.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang sudah dibukukan dan sudah 

dipublikasikan. Data ini diperoleh dengan metode penelitian 

kepustakaan, yaitu metode yang digunakan dengan cara membaca serta 

mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan tema penulisan tugas 

akhir ini. Metode yang dilakukan dengan cara penelaahan literatur yang 

berhubungan dengan informasi tentang pelaksanaan disiplin kerja. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah : 

1. Metode Angket atau Kuesioner  

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang diketahui. (Arikunto, 1998 : 229). 

Bentuk kusioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kusioner 

tertutup yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawaban sehingga 

responden tinggal memilih jawaban. 

Alasan pemilihan penggunaan metode angket dalam penelitian ini adalah 

: 



 

 

a. Subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya 

b. Subyek mengetahui dan memilih jawaban yang benar dan dapat 

dipercaya 

c. Hemat waktu, tenaga dan biaya 

2. Observasi 

Metode observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan langsung pada suatu obyek yang akan diteliti 

(Moh. Nazir, 1983 : 235). Dalam hal ini observasi dilakukan dengan cara 

melihat langsung tentang pelaksanaan disiplin kerja pegawai di PT Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang sehingga dapat menemukan 

permasalahan yang ada.  

3. Wawancara 

Metode wawancara merupakan salah satu proses pengumpulan data 

untuk suatu tujuan penelitian melalui proses percakapan yang berbentuk 

Tanya jawab dengan tatap muka (Moh. Nazir, 1983 : 234). 

Melalui teknik wawancara ini penulis berusaha mencari informasi 

dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan petugas yang 

mengetahui permasalahan yang ada.  

4. Metode Pustaka 

Metode ini adalah mempelajari buku-buku yang ada hubungannya 

dengan objek penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan 

literatur yang terkait dengan tugas akhir ini.  

 



 

 

3.4 Metode Analisis Data  

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera 

digarap oleh peneliti (Arikunto, 1998 : 240). Metode yang digunakan dalam 

menganalisis penyusunan tugas akhir ini adalah bersifat deskriptif kualitatif 

dengan angka prosentase yaitu analisa yang berwujud keterangan dan uraian 

yang menggambarkan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta 

sebagaimana adanya, yang digambarkan dengan kata-kata / kalimat untuk 

memperoleh kesimpulan. Metode penelitian ini untuk membuat gambaran 

mengenai situasi atau kejadian (Arikunto, 1998 : 245). Pertanyaan yang 

dirancang dalam angket dilakukan dengan menguraikan masing-masing 

faktor-faktor disiplin kerja yang ada dalam perusahaan tersebut. Untuk 

mengetahui baik tidaknya tingkat kedisiplinan kerja pegawai di PT Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang, digunakan rumus ( Ali, 1984 : 

184 ) : 

DP = n / N x100 % 

Keterangan : 

n = Nilai yang diperoleh (skor hasil) 

N = Jumlah seluruh skor (skor ideal ) 

DP = Tingkat Keberhasilan yang dicapai 

Adapun skor dari pertanyaan bernilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).  

Jawaban A dengan skor 5 

Jawaban B dengan skor 4 

Jawaban C dengan skor 3 



 

 

Jawaban D dengan skor 2 

Jawaban E dengan skor 1 

Tabel 2 Diostribusi Prosentase  

Interval Klasifikasi 

81 %-100% 

61% - 80% 

41% - 60% 

21% - 40% 

1% - 20% 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Tidak Baik 

(Arikunto, 1998 : 246) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang 

Pada dasarnya sebuah perusahaan merupakan suatu 

organisasi, yang dari waktu ke waktu selalu mengalami 

perubahan, baik perubahan jenis, bentuk maupun strukturalnya. 

Hal ini sebagai akibat dari perkembangan yang timbul baik dari 

luar organisasi maupun dari dalam organisasi yang 

mempengaruhi kegiatan organisasi. Berikut ini adalah sejarah 

perkembangan bentuk usaha dinas pos di Indonesia mulai dari 

jawatan sampai dengan persero. 

Sejarah perkembangan bentuk usaha dinas pos Indonesia 

dimulai pada tahun 1864 dinas pos sebagai jawatan berada di 

bawah pengawasan Direktur Production En Civile Magazine. 

Pada tahun 1867 beralih pengawasannya di bawah departemen 

Pangreh Praja. Tahun 1875 Dinas Pos disatukan dengan dinas 

Telegrap dengan status jawatan dengan nama POST EN 

TELEGRAFDIENST. 

Dengan staatblad tahun 1906 No. 395 lahirlah jawatan pos, 

telegrap dan telepon yang berada di bawah lingkungan 



 

 

departemen lalu lintas dan pengairan (Departemen Van Verkeer 

Lin Waterstaat). Pada tahun 1931 badan usaha yang semula 

berlandaskan ICW (Indische Compatabilities Wet) diganti 

dengan IBW (Indische Bedrijven Wet). 

Setelah kemerdekaan Indonesia angkatan muda pos, telepon 

dan telegrap pada tanggal 27 September 1945 berhasil merebut 

kepemimpinan kantor pusat pos telepon, telegrap di Bandung 

dari Jepang. Dan sejak menjadi milik Republik Indonesia sampai 

saat ini tanggal 27 September ditetapkan menjadi hari Bakti 

Postel. Sejalan dengan perkembangan dinamika, masyarakat 

mengharuskan pelayanan jasa pos berperan melayani kebutuhan 

pemerintah dan masyarakat, maka dengan PP No. 240/1961 Jo 

UU No. 19 Prp/1960 Pos Telegrap berubahmenjadi PN Postel. 

Sejalan dengan kemajuan teknologi modern PN Postel 

membelah diri menjadi 2 yaitu perusahaan PN Pos dan Giro 

menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro. Hal ini dikarenakan 

perum pos dan giro merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa antyar manusia 

dengan manusia, Negara dngan Negara dalam kehidupan social, 

ekonomi dan budaya.  

Sejalan dengan perkembangan teknologi era globalisasi dan 

dalam upaya menghadapi tantangan perubahan jaman, maka 



 

 

perusahaan Umum Pos dan Giro diubah menjadi PT Pos 

Indonesia (Persero). 

  Jenis layanan yang ada yaitu : 

1. Layanan Bisnis Komunikasi 

a. Surat Biasa  

b. Surat Kilat  

c. Surat Kilat Khusus  

d. Express Mail Service  

e. Pos Express  

2. Layanan Bisnis Keuangan  

a. Wesel Pos Standar  

b. Wesel Pos Prima  

c. Wesel Pos Instan  

d. Westron Union  

e. Dinas Giro  

3. Layanan Bisnis Logistik 

a. Paket Pos Standar 

b. Paket Pos Optima  

c. Paket Pos Point to Point  

4. Layanan Bisnis Keagenan 

a. Pembayaran Pensiunan 

b. Pembayaran Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) 

c. Penerimaan dan Pembayaran TABANAS BATARA 



 

 

d. Sistem Online Payment Point (SOPP) 

1) Pembayaran Tagihan Listrik dan Telepon  

2) Pembayaran Angsuran Kredit FIF  

3) Pembayaran Kartu Kredit ABN AMRO, GE Finance  

4) Pembayaran Tagihan Pulsa Pasca Bayar (Telkomsel, 

Satelindo, Matrix dan IM3) 

5) Isi Ulang Pulsa (Telkomsel, IM3 Smart) 

5. Layanan Benda Pos, Filateli dan Benda Pihak Ketiga 

a. Penjualan Prangko  

b. Penjualan Materai  

c. Penjualan Sampul Flate Rate  

d. Penjualan Prangko Prisma  

e. Penjualan Akta Agraria  

 

2. Tujuan, Visi dan Misi PT Pos Indonesia 

a. Tujuan  

Tujuan PT. Pos Indonesia (Persero) tercantum 

dalam pasal 5 PP No. 24 tahun 1984 yang berbunyi “Tujuan 

perusahaan adalah membangun, mengembangkan dan 

mengusahakan pelayanan pos dan giro dengan arti seluas-

luasnya guna mempertinggi kelancaran hubungan mayarakat 

untuk menunjang terlaksananya pembangunan nasional “. 

 



 

 

b. Visi PT. Pos Indonesia  

Pos Indonesia senantiasa berupaya untuk menjadi 

penyedia sarana komunikasi kelas dunia, yang peduli 

terhadap lingkungan, dikelola oleh SDM yang professional, 

sehingga mampu memberikan layanan terbaik bagi 

masyarakat serta tumbuh berkembang sesuai dengan konsep 

bisnis yang sehat.  

c. Misi PT. Pos Indonesia  

a) Menyediakan sarana komunikasi yang handal dan 

terpercaya bagi masyarakat dan pemerintah guna 

menunjang pembangunan nasional serta memperkuat 

kesatuan dan keutuhan bangsa dan Negara.  

b) Mengembangkan usaha yang bertumpu pada peningkatan 

mutu pelayanan melalui penerapan IPTEK tepat guna 

untuk mencapai kepuasan pelanggan serta memberikan 

nilai tambah yang optimal bagi karyawan, pemegang 

saham, masyarakat, dan mitra kerja.  

 

3. Motto, Kredo dan Falsafah PT. Pos Indonesia  

a. Motto PT. Pos Indonesia 

Motto dalam PT. Pos Indonesia adalah : 

a) Tepat waktu (Punctual) 

b) Tepat Sarana (Accurate) 



 

 

c) Terpercaya ( Realiable) 

b. Kredo PT. Pos Indonesia  

Kredo pada PT. Pos Indonesia adalah UNTUK ANDA KAMI 

ADA 

c. Falsafah PT. Pos Indonesia  

Pos Indonesia senantiasa berupaya untuk meningkatkan mutu 

layanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dengan 

memperhatikan efisiensi, efektivitas dan produktivitas 

sumber daya serta kemampuan usaha melalui pemanfaatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 

4. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi menunjukkan hubungan antara atasan 

dan bawahan untuk memperjelas kedudukan dan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing bagian dalam satu kesatuan yang 

teratur. Struktur organisasi pad PT. Pos Indonesia (Persero) 

Kantor Pos II Semarang adalah sebagai berikut : 

Uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi 

dari struktur organisasi  tersebut adalah : 

1. Kepala Kantor Pos  

Tugas pokok kepala kantor pos yang harus dilaksanakan 

meliputi : 



 

 

a. Memipin dan mengendalikan semua kegiatan Kantor Pos II 

Semarang  

b. Merencanakan dan menyusun program kerja tahunan 

c. Melaksanakan pembinaan administrasi, teknik, keuangan 

serta melaksanakan pengembangan dan pengawasan Kantor 

Pos II Semarang. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala kantor pos 

harus mempunyai fungsi, yaitu : 

a) Memimpin bawahannya secara keseluruhan melalui 

Manajer operasi dan Kepala cabang Kantor Pos  

b) Mengambil semua keputusan atas permasalahan teknik 

yang berhubungan dengan pengelolaan Kantor Pos II 

Semarang.  

c) Melaksanakan perintah yang berasal dari kantor pusat atau 

kantor wilayah.  

2. Supervisor Bagian Pelayanan Pagi / Sore 

Tugas pokok bagian ini yaitu : 

a. Mendukung kelancaran dan kenyamanan kepada public  

b. Terciptanya layanan prima  

c. Mengembangkan aktivitas piñata layanan dan mengarahkan 

manfaat transaksi pembayaran diatas Rp. 500.000 s.d Rp. 

5.000.000 



 

 

d. Menetapkan dan mengawqsi pemberian diskon, potongan 

dan fee 

e. Mengawasi penggunaan register berharga  

f. Memeriksa neraca loket pada akhir dinas  

g. Mengaktifkan user petugas entry dan cetak WP SKPDN 

h. Memeriksa / mencocokkan antara back sheet W3/W3R 

dengan model Wp yang dikirim dari Dantor Pembantu 

Cabang. 

i. Mengawasi pengerjaan entry data Wp dari Kantor Pos 

Cabang dan cetak Wp terima dari kantor lain. 

3. Supervisor RK dan PRK  

Tugas pokok dari bagian ini adalah : 

a. Memriksa dan menandatangani naskah Giro 101, Giro 52, 

neraca regular, jurnal-jurnal Neraca gabungan. 

b. Membuat laporan Nota tagihan Dapem Taspen Multiguna 

yang berkaitan dengan pekerjaan dengan dinas RK. 

c. Membuat laporan pertanggungan potongan kuitansi Bank 

d. Membuat daftar Transfer Pricing fee Taspen. 

e. Melakukan pembinaan tehadap SDM di bagian RK. 

4. Supervisor Bagian Proses Layanan Komunikasi Pagi / Sore  

Bagian ini memilki tugas pokok berikut ini : 

a. Mengawasi kebenaran proses pengolahan surat layanan jasa 

komunikasi  



 

 

b. Membuat rekapitulasi jumlah kiriman surat layanan jasa 

komunikasi  

c. Mengawasi penutupan kantong R. Remise  

d. Memeriksa neraca puri (R. RPW, dan BMS). 

e. Membuat 110 layanan jasa komunikasi 

f. Melaksanakan uji petik untuk sortir surat kilat khusus, bea 

kiriman, nomor untuk advis-advis 

g. Melaksanakan pengawasan advis paket kirim  

h. Melaksanakan tutupan kiriman pos patas untuk wilayah 

Jateng dan DIY  

i. Membuat daftar pengantar dan melaksanakan tutupan 

kiriman PNPK/LNPK 

j. Mengentry daftar kredit  

5. Supervisor Bagian Retail / Pensiun  

Bagian ini memiliki tugas pokok sebagai berikut : 

a. Mengelola dan mengendalikan proses layanan bagian ritel 

(JPS dan non JPS) / SOPP Pos, SOPP Telkom, Tabanas 

Batara dan Pensiun, administrasi naskah-naskah hingga 

pelaporan.  

b. Mengawasi dropping dana JPS dan non JPS dengan naskah-

naskah yang bersangkutan.  



 

 

c. Melakukan koordinasi dengan pihak ekstern berkaitan 

dengan layanan pensiun / JPS dan non JPS, SOPP Pos, 

SOPP Telkom, Tabanas Batara dan neraca pensiun.  

d. Memriksa neraca rekening Koran JPS, SOPP Pos, SOPP 

Telkom, Tabanas Batara dan neraca pensiun  

e. Mengawasi penggunaan register berharga 

f. Memflat transaksi pembayaran diatas Rp. 1.000.000 

g. Melakukan rekonsiliasi Tabanas Batara dengan pihak Bank 

BTN setiap pecan. 

h. Melakukan pengawasan uji coba saldo dan pemanggilan 

daftar bunga. 

i. Menjawab dan mengarsip surat-surat dinas yang berkaitan 

dengan bagian Ritel 

j. Membuat laporan bulanan JPS atau non JPS, SOPP Pos. 

6. Supervisor Bagian Trafik Pagi / Sore  

Tugas pokok bagian ini adalah 

a. Mengendalikan lalu lintas transportasi kiriman pos  

b. Merancang dan mengembangkan serta memperbarui jadwal 

tutupan (N22) dan sistem jaringan transportasi kiriman pos  

c. Berkoordinasi dengan SppSm dan perusahaan jasa 

transportasi utnuk memperoleh jadwal trayek alat 

transportasi yang baru  



 

 

d. Mengawasi jadwal angkat bis surat kantor dan 

pelaksanaannya 

e. Mengawasi pemutaran cap tanggal setiap jamnya 

f. Mengawasi pelaksanaan pengiriman dan penerimaan 

kiriman pos dari kantor cabang atau ke kantor cabang dan 

kantor lain.  

g. Mengatur dan mengawasi penggunaan kendaraan bermotor 

untuk transportasi kiriman pos 

h. Mengawasi dinas pengelolaan kotak pos atau tromol pos 

i. Menerima setoran dari pelayanan sore dan menyerahkan 

pada kasir keesokan harinya bersama kantong Remise dari 

kantor cabang.  

7. Supervisor Bagian Pengendalian Mutu (DALMUTU) 

Tugas pokok dan fungsi bagian ini adalah : 

a. Menyususn dan membuat rencana pemeriksaan periodik, 

eksploitasi dan pemeriksaan Kantor Cabang 

b. Mengendalikan sistem dan prosedur pelaksanaan 

Operasional administrasi dan keuangan  

c. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dan 

membandingkan dengan prosedur dan sistem pelaksanaan 

pekerjaan. 

 

 



 

 

8. Supervisor Bagian Pengawasan Kantor Cabang (PKC) 

Tugas dan fungsinya yaitu : 

a. Mengendalikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan Kantor 

Pos Cabang atau PKK, Loket Ekstensi, Depo Bpm dan 

Agen Pos  

b. Melaksanakan pembukuan rekening Koran Kantor Pos 

Cabang dan panjar Kantor Pos Cabang  

c. Melakukan koordinasi dengan para Kepala Kantor Pos 

Cabang tentang aturan pelaksaan dinas 

d. Mengawasi pelaksanaan rekonsiliasi dengan bagian 

Akuntansi 

e. Merekmendasi surat-surat yang berisi pertanyaan dari 

Kantor Pos Cabang, menanggapi dan memberikan 

solusinya.  

f. Mengawasi ketertiban penggunaan register-register di 

Kantor Pos Cabang 

g. Mengawasi ketertiban pengeluaran biaya Kantor Pos 

Cabang  

h. Melaksanakan pengosongan kas Kantor Cabang  

9. Supervisor Bagian Bisinis Logistik (Bislog) 

Tugas pokok dan fungsi bagisn ini adalah : 

a. Merencanakan dan mengembangkan juga melaksanakan 

program pemasaran logistik  



 

 

b. Membuat dan memelihara database pelanggan jasa logistik  

c. Merencanakan dan melakukan pemasaran bersama dengan 

bagian Pengembangan usaha  

d. Mengevaluasi hasil-hasil pemasaran  

e. Mengawasi kelancaran jasa pelayanan logistik  

f. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan administrasi dan 

pelaporan  

g. Memeriksa hasil-hasil penerimaan dan setoran hasil 

layanan logistik 

h. Mengatur dan mengawasi SDM bagian logistic 

i. Mengatur dan mengawasi kebutuhan sarana pendukung 

operasional  

j. Mengawasi dan mengatur proses pengolahan kiriman 

logistik 

10. Supervisor Bagian Teknik dan Sarana (Teksar) 

Tugas poko bagian ini adalah : 

a. Mengawasi persediaan barang pemakaian atau inventaris  

b. Memproses permintaan barang kebutuhan atau inventaris  

c. Mengawasi pertanggungan barang inventaris pada per -75 

d. Menginventarisir kebutuhan barang pemakaian, inventaris 

kendaraan bermotor dan perangkat komputer  

e. Melakukan penghapusan barang inventaris  



 

 

f. Mengawasi pelaksanaan perawatan kendaraan bermotor, 

perangkat komputer dan barang inventaris lainnya 

g. Mengawasi penggunaan anggaran dana pemeliharaan 

gedung, kendaraan bermotor, inventaris dan melaporkan 

realisasi penggunaannya 

h. Mengadakan pekerjaan pemeliharaan rumah dinas dan 

gedung serta barang inventaris  

i. Mengawasi pemakaian kendaraan bermotor dan barang 

inventaris 

j. Mengawasi pekerjaan administrasi dan pelaporannya  

k. Mengawasi pekerjaan kebersihan gedung, halaman, 

tanaman, dan pemghijauan di lingkungan kantor 

l. Bertanggung jawab atas anak kunci duplikat yang tidak 

disimpan oleh Kepala Kantor  

m. Mengembangkan SIM UPT  

n. Merencanakan kebutuhan barang inventaris, barang 

pemakaian, komputer dan kendaraan  

o. Merencanakan pemeliharaan dan perbaikan gedung dan 

kendaraan  

11. Supervisor Bagian Akuntansi  

Fungsi dan tugas pokok yaitu : 

a. Melaksanaan pemeriksaan dan menandatangani atas 

kebenaran transaksi-transaksi pada Buku Kas Harian 



 

 

b. Melakukan pencatatan pada buku pertanggungan secara 

akurat berdasarkan dokumen sumber  

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pembukuan dan 

penyelesaian hutang piutang, panjar dan mutasi  

d. Melakukan posting data  

e. Menandatangani naskah yang telah dijurnal (C4, Kw Biaya 

Usaha / non Usaha, dan lain sebagainya) yang telah diflat 

oleh Kepala Kantor 

f. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan administrasi dan 

pelaporan  

g. Melakukan rekonsiliasi data dengan bagian terkait  

h. Memeriksa dan meyakinkan kebenaran atas laporan 

bulanan  

12. Supervisor Bagian Keuangan BPM / Filateli 

Tugas pokok dari bagian ini adalah : 

a. Megelola dan mengendalikan BPM dan benda filateli dan 

benda pihak ketiga yang ada di dalam pengelolaannya 

b. Memeriksa pertanggungan hasil penjualan BPM, benda 

filateli dan benda pihak ketiga  

c. Melakukan perhitungan fee atas penjualan benda pihak 

ketiga dan penyelesaian bagi hasil  

d. Melaksanakan rekonsiliasi data dengan pihak ketiga terkait  

e. Mengawasi pekerjaan administrasi dan pelaporan  



 

 

f. Mengawasi pemberian potongan-potongan atau discount  

g. Mengawasi penghapusan BPM dan benda pihak ketiga  

13. Supervisor Bagian Pengembangan Usaha  

Bagian ini memiliki tugas pokok berikut ini : 

a. Melakukan negoisasi bisnis dengan pelanggan  

b. Mengkoordinasi aktivitas piñata layanan dan customer 

service  

c. Merancang kerjasama dengan mitra dan pelanggan  

d. Melakukan pembinaan dengan mitra dan pelanggan  

e. Melaksanakan kehumasan  

f. Melaporkan hasil kegiatan pemasaran  

g. Mengawasi pelaksanaan penjemputan pajak  

14. Supervisor Bagian SDM  

Tugas dan fungsi bagian ini adalah : 

a. Mengolah surat-surat atau naskah  

b. Memeriksa konsep surat atau nddp dari bagian lain  

c. Mengawasi penyelesaian surat-surat atau naskah untuk 

mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pos  

d. Menyelesaikan surat RHS dengan menggandakan surat 

RHS tersebut atau mengetik surat RHS sekaligus mengirim 

atau menyimpan arsipnya  

e. Mengawasi penyelesaian pekerjaan kesekretariatan  

f. Mendokumentasi surat menyurat arsip rahasia  



 

 

g. Mengawasi pemutakhiran model kepegawaian  

h. Memeriksa daftar pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 

atau pensiun 

i. Mengatur dan mengawasi penggunaan hak cuti pegawai  

j. Mengawasi realisasi restitusi hotel, pengobatan dan 

lumpsum 

k. Memeriksa daftar presentasi pegawai  

l. Menyiapkan penyumpahan pegawai  

m. Menindak lanjuti permohonan pension pegawai 

n. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan administrasi dan 

pelaporan  

o. Melakukan perencanaan pendidikan dan pelatihan SDM  

p. Merencanakan mutasi pegawai dan pengaturan tugas  

q. Membuat laporan bulanan ATM, laporan bulanan Bangus, 

laporan bulanan realisasi anggaran  

r. Membuat laporan Triwulan jasmani dan rohani, dan DPPK, 

dan ATM  

s. Membuat laporan tahunan model E 

t. Menyalurkan dan memnproses pemberian beasiswa PT Pos 

kepada penerima 

 

 

 



 

 

5. Bidang Usaha dan Wilayah Kerja Kantor Pos Semarang  

PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Semarang melayani 

pelayanan pos di wilayah kota Semarang dan Demak. Agar dapat 

melayani masyarakat secara keseluruhan, maka PT Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Pos Semarang dibantu oleh beberapa Kantor 

Pos Pembantu. Jenis-jenis bidang usaha yang diselenggarakan 

oleh PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Semarang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya meliputi : 

Tabel 3. Jenis Usaha PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II 

Semarang 

PRODUK 
 INTI 

KOMUNIKASI LOGISTIK KEUANGAN 

STANDAR Surat (Surat, Kartu 
Pos, Warkat Pos, 
Barang Cetakan, 
Surat Kabar, 
Bungkusan Kecil) 
Sekogram  

Paket Pos Wesel Pos, Giro 
Pos  

PRIORITAS Surat Kilat Khusus Paket Pos Kilat 
Khusus 

Wesel Pos 
Elektonik 

P
E
R
L

S
u
r
a

P
a
k
e

W
e
s
e

P
R
O

F
i
l

P
a
k

 
- 

PRODUK 
PERLUASAN 

Internet Service 
Provider  

- - 

Sumber : PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang 

Produk Unggulan Kantor Pos Wilayah Usaha Pos : 



 

 

1. Layanan elektonik dengan Wasantara-net sebagai tulang 

punggungnya yang bekerja sama dengan anak perusahaan PT 

Pos Indonesia yaitu PT Bhakti Wasantara-net   

2. Layanan Top Urgent Priority (TUP) 

Adalah layanan surat perlakuan khusus dengan berat 

maksimum 1 (satu) kilogram yang ditujukan untuk wilayah 

kota Jakarta. 

Atribut layanan TUP yaitu kecepatan / waktu tempuh, 

terbukukan, jejak lacak, jaminan asuransi dan kerahasiaan 

kiriman terjaga. 

3. Layanan Surat Dalam Negeri Perlakuan Khusus  

Adalah layanan pengiriman kiriman surat yang berisi naskah-

naskah berharga. 

4. Layanan Surat Luar Negeri Perlakuan Khusus  

Adalah Surat Pos dalam hubungan internasional / luar negeri  

5. Layanan Express Mail Service  

Adalah layanan kiriman luar negeri dengan waktu tempuh 72 

jam sampai ke negara tujuan. 

6. Layanan Perangko Prisma 

Perangko ini dapat menampilkan identitas dengan 

menampilkan foto wajah atau identitas yang lain (tanda, logo, 

merk, slogan, dll.) 

7. Kiriman Paket Pos Optima / Kargo  



 

 

Adalah layanan pengiriman barang di luar ketentuan dan 

ukuran yang ditentukan dalam Akta tentang Pos 

Internasional. 

8. Layanan Filateli  

Adalah bisnis yang bertumpu pada produk dengan bisnis 

perangko sebagai hobi.  

   

4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai di PT Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Pos II Semarang 

Perum Pos dan Giro merupakan suatu Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang dibentuk dengan PP No. 24 Tahun 1984 

sebagai kelanjutan dari Perusahaan Negara Pos dan Giro 

berdasarkan PP No. 29 Tahun 1965 dan bentuk perum 

berdasarkan PP No. 9 Tahun 1978. dalam PP No. 24 Tahun 1984 

Pasal 5, tujuan perusahaan adalah membangun, mengembangkan 

dan mengusahakan pelayanan Pos dan Giro Pos dalam arti 

seluas-luasnya guna mempertinggi kelancaran hubungan-

hubungan masyarakat untuk menunjang terlaksananya 

pembangynan nasional. 

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pegawai yang 

berkualitas, jujur, tertib dan hal yang paling utama adalah 



 

 

mempunyai sikap disiplin kerja yang tinggi. Adapun pelaksanaan 

disiplin kerja dilihat dari faktor yang berpengaruh yaitu : 

a. Kepemimpinan  

Pelaksanaan disiplin  kerja pegawai di PT Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Pos II Semarang juga dikembangkan dengan 

cara kepemimpinan yang dapat dijadikan panutan atau 

teladan bagi para bawahan sehingga bisa membangkitkan 

semangat dan kegairahan kerja serta bertindak sebagai 

motivator. Agar peraturan tata tertib pegawai di PT Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang dapat 

dilaksanakan dengan baik, pemimpin PT Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Pos II Semarang pun perlu selalu berusaha 

dating tepat waktu dan mengawasi serta membimbing 

bawahannya.  

Kedisiplinan yang dimulai dari disiplin pemimpinnya dapat 

merangsang kedisiplinan para pegawainya. Jika 

pemimpinnya dapat memiliki rasa disiplin yang tinggi dalam 

etos kerjanya maka secara otomtis rasa disiplin diri itu juga 

dimiliki oleh para pegawainya. Hal ini terlihat dari hasil 

angket yang penulis lakukan 89,4 % menunjukkan 

kedisiplinan yang berawal dari sikap kepemimpinan sangat 

baik.  

 



 

 

b. Motivasi Kerja  

Dengan adanya sikap kepemimpinan yang baik akan dapat 

memotivasi para bawahannya karena dengan keteladanan 

pemimpin dapat meningkatkan disipiln kerja pegawainya, 

bukan sekedar takut akan sanksi yang akan dijatuhkan akan 

tetapi disiplin yang timbul dari kesadaran masing-masing 

pegawai. Dalam hal ini motivasi kerja sangat berpengaruh di 

PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang, 89.4 & 

menunjukkan pegawai semakin termotivasi dengan adanya 

pelaksanaan disipli kerja pegawai.  

c. Komunikasi  

Komunikasi merupakan kegiatan untuk saling memberi 

keterangan dan ide secara timbale balik, yang diperlukan 

dalam setiap usaha kerjasama manusia untuk mencapai tujuan 

tertentu. Demikian juga dalam PT Pos Indonesia (Persero) 

Kantor Pos II Semarang, 84 % menunjukkan komunikasi 

yang baik antara pemimpin dengan pegawainya. 

d. Lingkungan Kerja  

Dengan lingkungan kerja yang baik akan menciptakan 

produktivitas kerja yang baik pula, demikian juga dengan 

pelaksanaan disipli kerja pegawai. Apabila sebagian besar 

pegawai melaksanakan disiplin kerja yang baik, maka tidak 

meutup kemungkinan pegawai yang lain akan terpengaruh 



 

 

akan melaksanakan disipli kerja yang baik pula. Dalam PT 

Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang 84,8 % 

menunjukkan tingkat kedisiplinan berpengaruh pada 

lingkungan kerja.  

e. Balas Jasa dan Sanksi  

Untuk melaksanakan disiplin kerja pegawai, PT Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang menerapkan 

sistem keadilan yaitu pertama, dengan cara memberikan balas 

jasa yaitu melalui penghargaan (reward) bagi pegawai yang 

berkualitas dan bersikap disiplin selama ia bekerja. Yang 

kedua adalah, dengan memberikan hukuman (punishment) 

bagi pegawai yang tidak berdisiplin atau melanggar peraturan 

tata tertib selama bekerja.  

Pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) 

diberikan dngan maksud pegawai yang mendapatkan 

penghargaan (reward) tersebut semakin termotivasi dalam 

meningkatkan prestasi dan disiplin kerjanya. Tidak bisa 

dipungkiri –penghargaan (reward) sangat diinginkan 

semuapegawai, 91 % menunjukkan pemberian balas jasa 

melalui penghargaan sangat berpengaruh pada pelaksanaan 

disipli kerja pegawai. Lain halnya dngan hukuman 

(punishment) tidak diinginkan pegawai akan tetapi pemberian 

hukuman (punishment) disini dimaksudkan sama dengan 



 

 

pemberian penghargaan (reward). Dengan adanya hukuman 

(punishment), semua pegawai tentu tidak menginginkannya 

dan secara otomatis bila pegawai tidak menginginkan 

hukuman, akan senantiasa mematuhi peratutan tata tertib dan 

meningkatkan kedisiplinan kerjanya. Dengan adanya sanksi 

91,6 % dapat melaksanakan disilplin kerja yang baik. Hal ini 

dilaksanakan karena disiplin yang berlaku di PT Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang adalah disiplim 

preventif. 

2. Peraturan, kewajiban dan Larangan dalam PT Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Pos II Semarang 

Pelaksanaan disipli nkerja di PT Pos Indonesia sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan-peraturan 

tersebut diantaranya : 

a. Hari kerja dimulai hari Senin sampai Sabtu pukul 07.30 

sampai dengan 16.00 WIB untuk jam kerja pagi sedangkan 

jam kerja sore dimulai pukul 14.00 sampai dengan 20.00 

WIB.  

b. Wajib mengisi daftar hadir setiap harinya  

c. Bagi pegawai yang tidak masuk kerja diwajibkan ijin terlebih 

dahulu. 

d. Wajib memakai seragam kerja dan tanda pengenal.  



 

 

e. Dalam mengambil hari libur harus dengan persetujuan rekan 

kerja dalam bidang yang sama agar tidak terjadi kekosongan 

jabatan. 

f. Mempertanggungjawabkan hasil kerja pada yang berwenang. 

g. Pegawai yang mempunyai kepentingan lain dalam jam kerja 

jika keluar kantor harus ijin pemimpin.  

Dalam rangka mewujudakan pegawai yang berkualitas 

tidak hanya diperlukan peraturan-peraturan sebagaimana di atas, 

tetapi para pegawai juga diharapkan menjalankan kewajiban dan 

larangan pegawai perum pos dan giro yang harus mereka taati 

pula. Mengingat bahwa Perum Pos dan Giro juga termasuk 

pegawai negeri, maka kewajiban dan larangan pegawai negeri 

diatur dalam UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

kepegawaian dan sekaligus sebagai landasan pelaksanaan disipli 

kerja pegawai di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II 

Semarang, kewajiban dan larangan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Kewajiban Pegawai  

1) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat  

2) Mentaati ketentuan jam kerja  

3) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik 

Negara dengan sebaiknya.  



 

 

4) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada 

masyarakat sesuai bidang tugasnya masing-masing. 

5) Berpakaian rapid an sopan serta bersikap dan beringkah 

laku sopan santun terhadap masyarakat. 

6) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan 

peraturan kedinasan yang berlaku.  

7) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-

baiknya setiap laporan yang diterima mengenai 

pelanggaran disiplin.  

b. Larangan Pegawai  

1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan 

atau martabat pegawai negeri.  

2) Menyalahgunakan wewenang  

3) Menyalahgunakan barang0barang, uang atau surat-surat 

berharga milik Negara. 

4) Memilki, menjual, membeli atau menyewakan barang-

barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara 

secara tidak sah. 

5) Membiarkan tindakan yang bersifat negarif.  

Untuk mengetahui baiik tidaknya tingkat kedisiplinan di 

PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang, digunakan 

sistem tabulasi dan dihitung dengan rumus.  

Dengan hasil tabulasi diata dapat dihitung dengan rumus : 



 

 

DP =  n/ N x 100 % 

 = 3098 / 3500 x 100%  

 = 88,5% 

 berdasarkan hasil angket yang penulis lakukan dalam 

penelitian di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang, 

bahwa pelaksanaan disipli kerja pegawai di PT Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Pos II Semarang sangat baik. Hal ini sesuai 

dengan klasifikasi Tabel 1 (Diastribusi Prosentase) dengan 

interval 81% sampai 100%. 

3. Faktor-faktor Pendukung Kedisiplinan Kerja Pegawai di PT Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang  

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung 

jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 

Hal ini mendorong gairah kerja, semangat dan terwujudnya 

tujuan perusahaan, pegawai dan masyarakat. Oleh karena itu 

setiap manajer selalu berusaha agar bawahannya mempunyai 

disiplin yang baik.  

Seorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinannya 

jika para bawahannya berdisiplin. Untuk memelihara dan 

meningkatkan kedisiplinan yang baik dan sempurna adalah hal 

yang sulit, karena banyak faktor yang memepengaruhinya.  

Dalam menjalankan kedisiplinan di PT Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Pos II Semarang ada beberapa faktor yang 



 

 

mendukung pelaksanaan disipli kerja semakin baik. Faktor-faktor 

pendukung tersebut diantaranya : 

a. Kepemimpinan  

Kepemimipinan dalam PT Pos Indonesia (Persero) Kantor 

Pos II Semarang menjadi faktor pendukung dalam 

pelaksanaan disipli kerja terlihat 89,4 % pimpinan sangat 

berpengaruh dalam PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II 

Semarang karena PT Pos Indonesia (Persero)  itu sendiri 

secara tidak langsung memberikan contoh keteladanan 

seorang pemimpin yang baik. Dengan kenyataan ini, para 

bawahan tergerak untuk melaksanakan disiplin yang efektif 

pula. 

b. Balas Jasa / Penghargaan  

Balas jasa / penghargaan atas suatu prestasi kerja dengan 

tingkat kedisiplinan kerja yang tinggi yang telah dicapai 

seorang pegawai merupakan perangsang yang kuat. Dengan 

adanya balas jasa melalui penghargaan 91 % dapat 

melaksanakan disiplin kerja yang baik sehingga balas jasa 

menjadi faktor pendukung kedisiplinan dalam PT Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang. 

c. Motivasi Kerja  

Dengan adanya balas jasa / penghargaan diatas, para pegawai 

termotivasi untuk melakukan disiplin yang lebih efektif 



 

 

sehingga dalam pencapaian tujuan dapat terwujud sesuai 

dengan apa yang diinginkan. Motivasi kerja dapat 

memberikan energi yang menggerakkan segala potensi yang 

ada, menciptakan keinginan yang luhur serta meningkatkan 

kebersamaan karena motivasi dapat dirumuskan setiap 

tindakan atau kejadian yang menyebabkan berubahnya 

perilaku sesorang. Dalam PT Pos Indonesia (Persero) Kantor 

Pos II Semarang 89,4 % pegawai termotivasi dari sikap 

kepemimpinan sehingga dapat melaksanakan disiplin kerja 

yang baik. 

d. Sanksi  

Setiap pegawai harus mematuhi peraturan tata tertib yang 

ada, demikian pula semua peraturan lain yang berlaku. 

Apabila ada pegawai yang melanggar peraturan tersebut, 

secara otomatis akan dikenakan sanksi. Pengenaan sanksi 

disiplin haruslah benar atau setimpal dengan bentuk 

pelanggarannya agar dirasaka adil dan diraakan sebagi bentuk 

pembinaan dan mendidik. Sanksi disiplin akan terasa 

“mendidik” bila tepat dan cepat dijatuhkandan tepat 

hukumannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengulangi 

kesalahan lagi. Dengan adanya sanksi 91,6 % pegawai 

melaksanakan disiplin kerja karena para pegawai tidak ingin 

mendapatkan sanksi.  



 

 

4. Faktor-faktor Penghambat Kedisiplinan Pegawai di PT Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang 

Kedisiplinan merupakan fungsi operatif manajemen 

Sumber Daya Manusia yang terpenting karena semakain baik 

disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang dicapainya. 

Tanpa disiplin pegawai yang baik, sulit bagi organisasi 

perusahaan mencapai hasil yang optimal. Tidak bisa dipungkiri 

bila dalam pencapaian tujuan tidak lepas dari hambatan. Begitu 

juga dalam PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang, 

mengalami hambatan dalam melaksanakan kedisiplinan 

walaupun hanya sedikit. Hambatan-hambatan dalam 

melaksanakan kedisiplinan dapat menyebabkan pekerjaan tidak 

dapat terselesaikan dengan baik dan tidak mengahasilkan 

produktivitas kerja yang tinggi sesuai dengan harapan perusahaan 

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal inilah 

yang mnyebabkan perusahaan sukar menemui kesuksesan dalam 

mencapai tujuan. Tetapi jika hambatan tersebut dapat dicegah, 

maka pelaksanaan disiplin kerja pun dapat berjalan efektif.  

Pada dasarnya hambatan pelaksanaan kedisiplinan kerja pegawai 

di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang hamper 

tidak ada. Dalam pelaksanaan disiplin kerja faktor yang 

menghambat kedisiplinan kerja pegawai hanya faktor lingkungan 

kerja, akan tetapi hanya sedikit pegawai. Namun demikian 



 

 

meskipun sedikit dikhawatirkan akan berpengaruh pada pegawai 

yang lain. Hal ini terjadi karena kebiasaan atau budaya yang 

terjadi di lingkungan sekitar, khususnya kaum wanita yang masih 

terlihat dating terlambat. Mereka melanggar peraturan yang 

berlaku dengan alas an urusan keluarga. Tindakan inefektif atau 

pelanggaran seperti ini merupakan salah satu bentuk nyata dari 

tindakan kedisiplinan pegawai yang tentunya merugikan 

perusahaan dan hal ini akan menyebabkan terhambatnya 

pekerjaan karena pegawai yang datang terlambat tentu 

menyelesaikan pekerjaannya pun dilaksanakan dengan gugup.  

    

4.2 Pembahasan  

Pembahasan dari hasil penelitian mengenai Studi Pelaksanaan Disiplin Kerja 

Pegawai di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang, sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan disiplin kerja pegawai di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor 

Pos II Semarang dikembangkan dengan cara kepemimpinan yang dapat 

dijadikan panutan atau teladan bagi para bawahan sehingga bisa 

membangkitkan semangat atau motivasi bagi bawahannya. Hal ini 

dilakukan agar peraturan-peraturan yang berlaku dalam PT Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang ditaati dan dijalani dengan 

baik sehingga dapat melaksanakan desiplin kerja dengan baik pula. 

Dengan demikian pengertian disiplin kerja di PT Pos Indonesia (Persero) 



 

 

Kantor Pos II Semarang menunjukkan sudah sesuai dengan teori. 

Pelaksanaan disipli kerja pegawai di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor 

Pos II Semarang pu berlaku adanya peraturan tata tertib. Peraturan 

sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi 

pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik di PT Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Pos II Semarang. Dengan tata tertib yang baik 

semangat kerja, moral kerja, efesiensi, dan efektivitas kerja pegawai 

akan meningkat. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan perusahaan, 

pegawai dan masyarakat.  

Pendekatan dalam disiplin di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II 

Semarang pun sudah sesuai dengan teori yaitu menggunakan pendekatan 

disiplin progresif. Sistem disiplin pegawai dipandang sebagai suatu 

penerapan modifikasi perilaku untuk pegawai bermasalah atau pegawai 

yang tidak produktif. Perlu disadari pembentukan disiplin diri perlu 

dibantu dengan pendekatan disiplin. Pendekatan disiplin progresif dalam 

PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang melembagakan 

sejumlah langkah dalam membentuk perilaku pegawai dan menekankan 

bahwa tindakan-tindakan dalam memodifikasi perilaku akan bertambah 

berat secara bertahap jika pegawai tetap menunjukkan perilaku yang 

tidak layak. Dalam hal ini pegawai diberikan kesempatan untuk 

memperbaiki kesalahannya sebelum diberhentikan. Dengan mengikuti 

tahapan tersebut akan memastikan bahwa sifat dan keseriusan masalah 

telah dikomunikasikan dengan jelas kepada pegawai sehingga 



 

 

pegawaipun tidak ingin mendapatkan sanksi lagi. Sehingga untuk 

mengkondisikan disiplin kerja yang semakin baik dengan adanya 

pemberian penghargaan (reward) bagi pegawai yang berkualitas dan 

melaksanakan disiplin kerja yang baik serta pemberian hukuman bagi 

pegawai yang melanggar.  

2. Faktor-faktor yang dapat mendukung kedisiplinan di PT Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Pos II Semarang meliputi kepemimpinan, balas jasa / 

penghargaan, motivasi kerja dan sanksi. Hal ini sesuai dengan teori yang 

ada. Faktor-faktor itulah yang akan menimbulkan disiplin yang efektif 

dan tumbuh dari hati nurani sendiri, karena pada dasarnya disiplin itu 

lahir, tumbuh dan berkembang dari sikap seseorang didalam sistem nilai 

budaya yang telah ada di dalam masyarakat. Dengan faktor-faktor 

pendukung tersebut disiplin yang mantap akan tumbuh dan terpancar 

dari hasil kesadaran manusia dan menjadikan manusia berdisiplin 

dengan sendirinya. Disiplin yang berawal dari diri sendiri menjadi unsur 

yang sangat penting bagi kualitas pekerjaan.  

3. Suatu faktor penghambat merupakan penyebab kedisiplinan menjadi 

tidak berjalan secara efektif. Setiap perusahaan dalam usaha pencapaian 

tujuan pasti tidak lepas dari hambatan walaupun hanya sedikit. Demikian 

juga PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang menghambati 

sedikit hambatan dalam melaksanakan kedisiplinan. Hambatan tersebut 

berawal dari kebiasaan atau lingkungan kerja yang sebelumnya sering 

dilakukan. Dalam hal ini PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II 



 

 

Semarang telah menetapkan peraturan, kewajiban dan larangan yang 

sudah cukup menjadikan pedoman dalam menciptakan kondisi yang 

tertib, teratur dan saling menghormati. Namun di dalam kenyataannya, 

peraturan yang telah lengkap dan baik itu tidak dapat dijalankan semua 

pegawai PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang. 

Persoalannya tidak terletak pada peraturannya tetapi pada pelakunya. 

Sebagian besar pegawai PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II 

Semarang sudah melaksanakan kedisiplinan kerja yang baik, akan tetapi 

masih ada pegawai yang melanggarnya. Tentu saja hal ini akan 

menghambat kedisiplinan yang dikhawatirkan akan berpengaruh yang 

sama bagi pegawai lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Studi 

Pelaksanaaan Disiplin Kerja di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II 

Semarang, maka dapat disimpulkan : 

1. Disiplin kerja di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang 

sudah berjalan sangat baik. Dalam pelaksanaan kedisiplinan, PT Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang menerapkan sistem keadilan 

yaitu dengan cara pemberian penghargaan (reward) dan hukuman 

(punishment). Pelaksanaan kedisiplinan itu dilakukan secara langsung 

dengan segera melalui pendekatan preventif.  

2. Dalam hal kedisplinan, faktor-faktor yang menjadi peendukung di PT 

Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang meliputi 

kepemimpinan, balas jasa / penghargaan, motivasi kerja dan sanksi. 

Dalam hal ini 91,6 % sanksi lah faktor yang sangat mendukung karena 

menjadikan disiplin kerja berjalan dengan baik.  

3. Kedisiplinan yang dijalankan di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 

II Semarang mengahadapi sedikit hambatan yang berawal dari faktor 

lingkungan. 

  

 



 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran : 

1. Pelaksanaan kedisiplinan di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II 

Semarang diharapkan semakin ditingkatkan dan peraturan yang 

ditetapkan harus lebih dipertegas untuk ditaati.  

2. Pimpinan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang harus 

lebih mengawasi dan membimbing para bawahannya. 

3. Komunikasi antara pimpinan dengan para pegaai sebaiknya lebih 

ditingkatkan agar menjadi lebih baik serta lingkungan kerja dapat 

diciptakan lebih baik lagi.  
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