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ABSTRAK 

 

Tony Hartono. 2009.” Peningkaan Disiplin Kerja Pada Badan Penanman Modal 
Provinsi Jawa Tengah”. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Semarang. 

Kata Kunci : Peningkatan, Disiplin  

Penelitian ini mengembil judul “Peningkatan Disiplin Kerja Pada Badan 
Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah”. Disiplin kerja merupakan hal 
yang wajib ditaati oleh setiap pegawai, karena kedisiplinan mencerminkan sikap 
atau perilaku pegawai tersebut . Disiplin kerja yang tinggi akan dapat menunjukan 
tingkat kualitas kerja yang tinggi pula, begitu juga sebaliknya jika tingkat 
kedisiplinanya lemah maka akan berpengaruh buruk pula bagi organisasi atau 
instansi pemerintah. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. (1) 
bagaimana pelaksanaan disiplin kerja pada Badan Penanaman Modal Daerah 
Provinsi Jawa Tengah?. (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi disiplin kerja 
pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah?. 
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode wawancara, 
dokumentasi, observasi, studi pustaka. Sedang metode analisis data yang 
digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu bentuk argument dan 
pemaparan tentang sesuatu hal yang ingin dikaji dan kemudian hasil penelitian 
merupakan simpulan dari fakta dan teori. 
Dari hasil analisis deskriptif kualitatif menunjukan bahwa peningkatan disiplin 
kerja pegawai masih mengalami hambatan-hambatan. Hambatan yang dihadapi 
diantaranya pegawai yang tidak menaati peraturan kantor, terlambat masuk 
kantor, setelah jam istirahat para pegawai tidak kembali tepat waktu serta 
meninggalkan kantor sebelum waktu yang telah ditetapkan , mangkir dari pekerjaan, 
penyalah gunaan wewenang. 
Peningkatan disiplin kerja pada badan Penanaman Modal daerah Provinsi Jawa 
Tengahterdapat faktor yang mendukung kedisiplinan kerja taitu faktor 
kepemimpinan, pemberian penghargaan, pemberian sanksi bagi para pegawai agar 
para pegawai tidak melanggar peraturan, dan motivasi kerja agar para pegawai 
lebih semangat, rajin dan tekun. Adapun faktor penghambatnya antara lain yaitu 
kurangnya kepedulian pegawai terhadap disiplin, mankir kerja atau meninggalkan 
tugas yang telah diberikan. 
Hukuman yang diberikan oleh atasan kepada para pegawai telah ditetapkan dan 
ada prosedur-prosedurnya dari hukuman ringan, hukuman sedang, hukuman berat. 
Misalnya pada pegawai Badan Penanaman Modal provinsi jawa Tengah yang 
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bersantai-santai pada saat jam kantor pada bagian keuangan dan perijinan akan 
diberikan sanksi berupa sanksi ringan yaitu teguran secara lisan, sanksi sedang 
yaitu penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun, 
hukuman ini diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan 
para pegawai. 
Dari penelitian yang telah diuraikan dalam Tugas Akhir ini dapat ditarik 
kesimpulan, bahwa peningkatan disiplin kerja pegawai meliputi adanya 
kepemimpinan, motivasi dan sanksi yang diberikan kepada pegawai. Dan penulis 
memberikan saran, sebaiknya kedisiplinan pegawai diperusahaan perlu 
ditingkatkan karena masih adanya pegawai yang melakukan pelanggaran-
pelanggaran kedisiplinan seperti terlambat masuk kantor, bersantai-santai dan 
mengobrol serta meninggalkan kantor sebelum waktu yang telah ditetapkan. 
Tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan kepada pegawai harus 
bersikap tegas, sehingga dapat membuat efek jera bagi pegawai yang melakukan 
tindakan indisipliner. Karena dengan terciptanya kedisiplinan yang baik akan 
tercipta suasana kerja yang kondusif dan produktifitas yang tinggi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


