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ABSTRACT 

This study aims to determine whether there is an effect of the 

application of the fingerprint attendance system to the work discipline of 

Pagerageung District Office employees in Tasikmalaya District. The 

population is 20 100% of the employees in the Pagerageung District 

Office in Tasikmalaya Regency and all employees are respondents in this 

study. 

The method used in this research is the Quantitative Method. The 

data was obtained using a questionnaire distributed to respondents, 

namely the employees of the Pagerageung District Office in Tasikmalaya 

Regency. Data analysis techniques used in this study are the validity test, 

reliability test, simple linear regression, determination test, and also t test 

or partial test. Data analysis in this study used SPSS version 25. 

The results obtained in this study stated that the application of the 

fingerprint attendance system has a significant effect on the work 

discipline of Pagerageung Tasikmalaya District Office employees proven 

by 29% and the remaining 71% is influenced by other factors not 

examined in this study. 

The conclusion that the writer can draw from this study is that the 

Application of the Fingerprint Attendance System to Work Discipline has 

a significant effect that is very good and the advice that the writer can 

convey about this research is that the Pagerageung Tasikmalaya District 

Office always controls (checks) the fingerprint attendance machine fingers 

as well as possible in order to minimize damage, apply strict rules and 

procedures for work. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh penerapan sistem absensi sidik jari terhadap disiplin kerja 

karyawan kantor Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya. 

Jumlah populasi adalah 20 orang 100% dari karyawan di Kantor 

Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dan seluruh karyawan 

menjadi responden dalam penelitian ini. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 

Kuantitatif. Data di peroleh dengan  menggunakan  kuesioner  yang  

disebar  kepada responden yaitu karyawan Kantor Kecamatan 

Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian  ini  adalah  uji validitas, uji realibilitas, regresi linier 

sederhana, uji determinsai, dan juga uji t atau uji partial. Analisis data pada 

penelitian ini menggunakan bantuan SPSS versi 25. 

Hasil Penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan 

bahwa Penerapan sistem absensi sidik jari mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap disiplin kerja karyawan Kantor Kecamatan 

Pagerageung Tasikmalaya terbukti sebesar 29% dan sisanya sebesar 71% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini yaitu 

bahwa Penerapan Ssitem Absensi Sidik Jari terhadap Disiplin Kerja 

mempunyai pengaruh yang signifikan yang sangat baik dan Saran yang 

dapat penulis sampaikan mengenai penelitian ini yaitu sebaiknya Kantor 

Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya selalu melakukan kontrol 

(pengecekan) terhadap mesin absensi sidik jari dengan sebaik-baiknya agar 

meminimalisir kerusakan, menerapkan peraturan dan tata tertib kerja yang 

tegas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Birokrasi sebagai suatu sistem kerja yang berdasarkan atas tata 

hubungan kerja sama antara jabatan-jabatan secara langsung mengenai 

persoalan yang formil menurut prosedur yang berlaku dan tidak adanya rasa 

sentiment tanpa emosi atau pilih kasih, tanpa pamrih dan prasangka. Birokrasi 

juga dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang 

dilakukan banyak orang. Selain itu, birokrat dalam melaksanakan tugas dan 

kewenangan nya harus dilandasi persepsi dan kesadaran hukum yang tinggi. 

Dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja instansi 

pemerintah menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya 

pemerintahan yang baik, perlu adanya penyatuan arah dan pandangan bagi 

pegawai instansi pemerintah yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau 

acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional seluruh 

bidang tugas dan unit organisasi pemerintah secara terpadu. Selain itu, 

pendisiplinan pegawai sangat perlu untuk meningkatkan citra, kerja dan 

kinerja pegawai. 

“Kedisiplinan kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang 

menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.” 

(Hasibuan, 2016:193). 
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Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor kedisiplinan 

memegang peranan yang amat penting dalam pelaksanaan kerja karyawan. 

Seorang karyawan yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi akan 

tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh atasan. Seorang 

karyawan yang disiplin tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan 

hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. 

Demikian juga karyawan yang mempunyai kedisiplinan akan mentaati 

peraturan yang ada dalam lingkungan kerja dengan kesadaran yang tinggi 

tanpa ada rasa paksaan. Pada akhirnya karyawan yang mempunyai 

kedisiplinan kerja yang tinggi akan mempunyai kinerja yang baik karena 

waktu kerja dimanfaatkannya sebaik mungkin untuk melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Kemajuan teknologi telah banyak memberikan kontribusi dan dampak 

positif bagi organisasi perusahaan dalam rangka mengantisipasi terjadinya 

pelanggaran kedisiplinan karyawan. Seharusnya diwujudkan melalui 

penggunaan sistem absensi biometrik yang mengidentifikasi atau mengenali 

seseorang berdasarkan karakteristik fisik atau perilaku yang khas dan hanya 

dimiliki oleh dirinya sendiri seperti sidik jari, struktur wajah dan retina mata. 

Sistem absensi merupakan salah satu bentuk pengawasan kedisiplinan 

yang sudah sejak lama diterapkan oleh organisasi perusahaan. Sistem absensi 

yang diterapkan oleh organisasi perusahaan berbeda-beda, ada yang  

menggunakan absen manual, seperti absen kehadiran, absen panggil sampai 

absen dengan memasukan kertas ke dalam mesin absen. Namun sistem 
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absensi manual memilki beberapa kelemahan diantaranya absensi mudah 

dititipkan dan dimanipulasi sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap 

disiplin kerja pegawai. Selain itu memerlukan biaya tambahan untuk 

pembelian kartu absensi dan menambah pekerjaan administrasi. 

Absensi  biometrik  yang  banyak  digunakan  pada   organisasi  

perusahaan adalah absensi biometrik sidik jari (finger print), karena 

penggunaannya yang praktis sehingga memberikan kemudahan kepada 

penggunanya, sulit dimanipulasi, dan lebih efektif digunakan dibandingkan 

dengan absensi biometrik yang lain. 

Kantor Kecamatan Pagerageung merupakan salah satu kecamatan 

yang ada di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Melalui kantor 

kecamatan ini, warga dapat mengurus berbagai bentuk perizinan yang sering 

dibuat terkait penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK), rekomendasi 

pengantar SKCK, surat keterangan domisili, surat izin menutup jalan untuk 

pembangunan atau acara, pengesahan surat ketereangan miskin, dispensasi 

nikah, rekomendasi dan pengesahaan pemohonan cerai, belum nikah, dan 

nikah. Serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perizinan. 

Penerapan absensi sidik jari (finger Print) ini dilakukan agar 

memudahkan atasan untuk melihat tingkat kedisiplinan kehadiran dari 

masing-masing pegawai. Selama ini pada absensi manual atasan atau pegawai 

lain tidak bisa melihat tingkat kedisiplinan pegawai, masalahnya pada absensi 

manual tidak ada keterangan kapan pegawai tersebut datang dan pulang, 

pelanggaran pegawai yang tidak bekerja dengan cara menitipkan absen pada 
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pegawai lain. Sehingga menyulitkan atasan untuk memberikan sanksi yang 

sesuai. 

Maka dari itu penerapan sistem absensi finger print ini diharapkan 

dapat mengatasi masalah tersebut. Kedisiplinan 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. 

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari 

Terhadap Disiplin Kerja Karyawan kantor Kecamatan Pagerageung 

Tasikmalaya.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis dapat 

mengidentfikasikan masalahnya sebagai berikut : 

1. Diduga adanya sikap kurang disiplin pegawai kantor Kecamatan 

Pagerageung Tasikmalaya 

2. Diduga adanya pegawai yang keluar saat jam kerja di kantor 

Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya 

3. Diduga adanya pegawai yang masuk dan pulang tidak sesuai jam 

kerja di kantor Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya 
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1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem absensi sidik jari yang diterapkan pada kantor 

Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya ? 

2. Bagaimana disiplin kerja karyawan pada kantor Kecamatan 

Pagerageung Tasikmalaya ? 

3. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem absensi sidik jari 

terhadap disiplin kerja karyawan kantor Kecamatan Pagerageung 

Tasikmalaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sistem absensi sidik jari yang diterapkan pada 

kantor Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya. 

2. Untuk mengetahui disiplin kerja karyawan pada kantor Kecamatan 

Pagerageung Tasikmalaya. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem absensi sidik jari 

terhadap disiplin kerja karyawan pada kantor Kecamatan 

Pagerageung Tasikmalaya 

. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut : 
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1.4.1 Secara Teoritis 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang manajemen sumber 

daya manusia. 

2. Bagi Universitas Winaya Mukti 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pijakan dan 

referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan pengaruh penerapan sistem absensi sidik jari terhadap 

disiplin kerja karyawan 

3. Bagi kantor Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses 

pendisiplinan karyawan serta dapat bermanfaat sebagi bahan 

untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan di kantor Kecamatan 

Pagerageung. 

 

1.4.2 Secara Praktis 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan 

dan wawasan dalam bidang manajemen sumber daya manusia 

khususnya mengenai penerapan sistem absensi sidik jari serta 
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pengaruhnya terhadap disiplin kerja karyawan. 

2. Bagi kantor Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

berguna dalam upaya peningkatan disiplin kerja karyawan. 

3. Bagi Universitas Winaya Mukti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di 

perpustakaan Universitas Winaya Mukti juga dapat dijadikan bahan 

referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji 

permasalahan yang sama. 

4. Bagi Pihak lain 

Sebagai referensi atau masukan bagi peneliti lain yang 

mempunyai permasalahan yang serupa serta dapat dijadikan bahan 

penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap organisasi karena 

manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. 

Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat 

yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya. Alat-alat canggih yang dimiliki 

perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, jika peran aktif karyawan tidak 

diikut sertakan. Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks, karena mereka 

mempunyai fikiran, perasaan, status, keinginan dan latar belakang yang heterogen 

yang di bawa ke dalam organisasi. Karyawan tidak dapat diatur dan dikuasai 

sepenuhnya seperti mesin, modal atau gedung. 

Sumber daya manusia sangatlah penting bagi sebuah instansi untuk 

meningkatkan kinerja pegawai yang bertujuan untuk membantu terwujudnya visi 

dan misi sebuah instansi. 

Menurut Mangkunegara (2013:2) “Sumber Daya Manusia 

adalah Suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang 

ada pada individu. Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut 

dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk 

mecapai tujuan organisasi dan pengembangan individu 

pegawai”. 

 

 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 



8  

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”. (Hasibuan, 

2009:10). 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang 

manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia 

dalam organisasi perusahaan. Unsur MSDM adalah manusia yang 

merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang di 

pelajari MSDM ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga 

kerja manusia saja”. (Hasibuan, 2009:10). 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah bagian dari manajemen. 

Oleh karena itu, teori-teori manajemen umum menjadi dasar 

pembahasannya. MSDM lebih memfokuskan pembahasannya mengenai 

peraturan peranan manusia dalam menunjukan tujuan yang optimal. 

Pengaturan itu meliputi masalah perencanaan (human resources planning), 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan 

pemberhentian tenaga kerja untuk membantu terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan dan masyarakat. Jelasnya MSDM mengatur tenaga 

kerja manusia sedemikian rupa sehingga terwujud tujuan perusahaan, 

kepuasan karyawan dan masyarakat. 

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap organisasi, 

karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan 

organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan 

meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya. Alat-alat 
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canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, 

jika peran aktif karyawan tidak diikut sertakan. Mengatur karyawan adalah 

sulit dan kompleks, karena mereka mempunyai fikiran, perasaan, status, 

keinginan dan latar belakang yang heterogen yang di bawa ke dalam 

organisasi. Karyawan tidak dapat diatur dan dikuasai sepenuhnya seperti 

mesin, modal atau gedung. 

 

2.1.2 Sistem Absensi Sidik Jari 

2.1.2.1 Pengertian Sistem Absensi Sidik Jari 

Pada dasarnya di setiap diri manusia memiliki sesuatu yang 

unik/khas yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri sehingga telah 

menimbulkan suatu gagasan untuk dijadikan sebagai identitas diri. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menemukan sebuah 

alat yang dapat mengidentifikasi dan mengenali identitas seorang melalui 

pemanfaatan teknologi semi konduktor dengan ukuran yang semakin kecil 

atau disebut dengan biometrik yaitu suatu metode yang mengidentifikasi 

atau mengenali seseorang berdasarkan karakteristik atau perilakunya. 

Terdapat beberapa bagian tubuh manusia yang bersifat unik/spesifik 

dan akurat sebagai berikut : 

a. Sidik jari; 

b. Struktur wajah; 

c. Iris dan retina mata. 
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Absensi adalah daftar kehadiran pegawai/siswa/guru yang berisi jam 

datang dan jam pulang serta alasan atau keterangan kehadiran. Absensi ini 

berkaitan dengan penerapan disiplin yang ditentukan oleh masing-masing 

perusahaan atau institusi. Fingerprint berasal dari bahasa inggris yang 

berarti sidik jari. Sidik jari adalah gurat-gurat yang terdapat di kulit ujung 

jari. Sidik jari berfungsi untuk memberi gaya gesek lebih besar agar jari 

dapat memegang benda lebih erat. 

Menurut Ifa H. Misbach (2010:47) “Sidik jari merupakan struktur 

genetika dalam bentuk rangka yang sangat detail dan tanda yang 

melekat pada diri manusia yang tidak dapat dihapus atau diubah. 

Sidik jari ibarat barcode diri manusia yang menandakan tidak ada 

pribadi yang sama. Sidik jari bersifat spesifik, permanen serta 

mudah diklasifikasikan”. 

 

Sedangkan menurut Suyadi (2010:103) “Sidik jari adalah kulit pada 

telapak tangan atau kaki yang tertutupi garis timbul kecil yang 

disebut rabung gesekan. Finger print (sidik jari) mempunyai tingkat 

akurasi mencapai 90 – 95% dan tidak dipengaruhi oleh kondisi 

apapun bahkan tidak berubah sepanjang hayat”. 

 

Mesin absensi sidik jari atau fingerprint adalah suatu mesin yang 

digunakan untuk mengetahui dan mendata kehadiran dengan 

mengidentifikasi tekstur sidik jari sebagai media pendataan. Berbagai 

bidang usaha, universitas, sekolah, kantor pemerintahan, perusahaan 

merupakan beberapa contoh organisasi yang menggunakan mesin absensi 

fingerprint. Dengan alat absen canggih ini data kehadiran secara akurat dan 

otomatis. 

Absensi sidik jari adalah suatu metode baru yang saat ini telah 

berkembang menggunakan mesin dengan bantuan software untuk mengisi 

data kehadiran suatu komunitas, kelompok maupun instansi yang 
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menggunakannya. Mesin absensi sidik jari dirancang khusus dengan 

teknologi terdepan saat ini. Mesin ini biasanya memilki kapasitas memori 

yang besar dan dilengkapi dengan fitur canggih, seperti: USB, Flash Disk, 

Web Server, Schedule Bell, SMS Message, Workcode, Function Key,dll. 

Mesin absensi sidik jari (fingerprint) merupakan sistem informasi 

manajemen yang mengandung elemen-elemen fisik seperti yang 

diungkapkan oleh Davis (2012:33) mengenai Sistem Informasi Manajemen 

adalah : 

1. Perangkat keras komputer, terdiri atas komputer pusat pengelola, unit 

masukan keluaran, unit penyimpanan, file dan peralatan penyimpanan 

data; 

2. Data base data yang tersimpan dalam media penyimpanan computer; 

3. Prosedur, komponen fisik karena prosedur disediakan dalam bentuk 

fisik, seperti buku panduan daan instruksi; 

4. Personalian pengoperasian seperti operator komputer, analisis sistem 

pembuatan program, personalia penyimpanan data dan pimpinan 

sistem informasi; 

5. Teknologi yang digunakan pada mesin absensi sidik jari (finger print) 

adalah teknologi biometrik, ada beberapa teknologi biometrik yang 

digunakan yaitu absensi sidik jari (finger print), bentuk wajah dan 

retina mata. Namun yang paling banyak digunakan adalah teknologi 

absensi sidik jari (fingerprint), hal ini dikarenakan teknologi sidik  jari 
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(fingerprint) jauh lebih mudah dan akurat dibandingkan teknologi 

lainnya. 

Menurut Davis (2012:34) berikut ini beberapa faktor mengapa 

memilih mesin absensi menggunakan mesin absensi sidik jari (finger print) 

sebagai pilihan yang tepat dengan berbagai keunggulan, yaitu: 

1 Sidik jari tiap individu adalah unik, belum pernah ditemukan ada 

persamaannya; 

2 Tidak ada titip dan rapel absen; 

3 Kenyamanan, dimulai dari registrasi yang simpel, karyawan tidak perlu 

repot membawa kartu pegawai atau kertas absensi. Setiap pegawai tidak 

akan lupa membawa alat absensinya hanya membutuhkan jari yang 

telah di registrasi. Dalam berabsensi kita tidak perlu menekan password 

atau pin yang merepotkan. Yang dilakukan hanya menaruh jari 

karyawan tepat diatas sensor sidik jari; 

4 Keamanan, dengan menggunakan mesin absensi sidik jari tingkat 

keamanan sangat tinggi dikarenakan setiap sidik jari setiap pengguna, 

berbeda-beda unik. Jadi pengguna tidak saling menitipkan absen seperti 

yang dilakukan ketika menggunakan absen tanda tangan atau 

menggunakan kartu absensi; 

5 Menghindari penyalah gunaan daftar hadir; 

6 Mengurangi pekerjaan adminitratif secara manual; 

7 Karyawan lebih tepat waktu; 

8 Mendukung peningkatan produktivitas; 
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9 Mendukung pembinaan karyawan dengan adanya sistem absensi sidik 

jari secara tidak langsung membantu membina kedisiplinan karyawan 

untuk tidak datang terlambat; 

10 Efektivitas waktu, dalam penggunaaan absensi sidik jari lebih cepat dari 

pada absen tanda tangan manual. Absensi sidik jari pada umumnya 

mempunyai kecepatan pembacaan kurang dari 0,5 detik. Absensi sidik 

jari mempunyai tingkat akurat yang tinggi. Dalam pendataan dapat 

terpusat dalam satu database. Dengan mesin absensi sidik jari 

(fingerprint) data dapat terpusat walau diluar tanpa menunggu terlalu 

lama karena dalam pembuatan laporan tidak perlu repot merekap 

manual satu persatu. Dengan faktor ini kita bisa meningkatkan 

produktivitas berdasarkan kedisiplinan; 

11 Efisensi biaya, absensi sidik jari (finger print) lebih efesien jika 

dibandingkan dengan identifikasi dengan suara maupun retina mata, 

atau dengan absensi manual yang setiap bulannya harus mengeluarkan 

biaya membeli kertas, tinta maupun maintenance yang tepat. Dengan 

mesin absensi sidik jari juga dapat mengurangi kecurangan jam kerja. 

 

2.1.2.2 Tujuan Penerapan Absensi Sidik Jari 

Tujuan penerapan absensi sidik jari (finger print) sebagai mesin 

absensi Menurut Faisal Ali Ahmad (2006), yaitu: 

1 Meningkatkan produktivitas karyawan terhadap organisasi yang 

berawal dari kedisiplinan atas kehadiran karyawan di tempat kerja; 
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2 Memberikan kemudahan dan kenyamanan efesiensi waktu dalam 

pembuatan laporan absensi bagi unit kerja; 

3 Meningkatkan sistem paperless pada organisasi yang dimulai dengan 

sistem absensi sidik jari (finger print) yang dapat mengurangi biaya 

dalam materi maupun operasional; 

4 Memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada pimpinan, 

berupa absensi kehadiran kerja yang merupakan salah satu syarat kerja 

serta memberikan informasi loyalitas karyawan. 

Dalam rangka meningkatkan disiplin karyawan, maka upaya 

pengendalian dan pengawasan disiplin kerja karyawan perlu dilaksanakan 

secara terus menerus dan kosisten. Salah satu faktor yang dapat dijadikan 

sebagai alat pengawasan dan pengendalian adalah melihat tingkat kehadiran 

karyawan yang secara periodik dievaluasi sistem pelaporan absensi manual 

yang selama ini dilakukan cenderung manipulasi dan tidak menyampaikan 

laporan kehadiran karyawan dengan apa adanya. 

 

2.1.2.3 Kegunaan Absensi Sidik Jari 

Kegunaan utama mesin absensi adalah untuk memantau dan 

mendata kehadiran karyawan. Mengingat pentingnya mengetahui daftar 

absensi karyawan bagi pemimpin perusahaan, fungsi mesin absensi sangat 

bermanfaat untuk memberikan kemudahan dalam mendata absensi 

karyawan. 

Mesin absensi juga memiliki fungsi untuk menghitung jam kerja 
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karyawan secara otomatis karena data kehadiran dari masuk hingga pulang 

kerja telah terdata pada database mesin absensi. Penggunaan mesin absensi 

juga bermanfaat untuk menghitung gaji atau upah kepada karyawan setelah 

dipertimbangkan dengan memperhatikan ketepatan waktu mulai dan selesai 

bekerja serta memperhatungkan jam kerja masing – masing dari mereka 

pada laporan yang diperoleh otomatis dari mesin absensi. 

Alat absensi sidik jari maupun sensor sidik jari yang digunakan 

untuk keperluan lain seperti akses kontrol mempunyai beberapa tehnik 

pembacaan sidik jari. Tehnik pembacaan sidik jari oleh mesin absensi sidik 

jari tersebut antara lain: 

1. Optis 

Dengan teknik ini, pola sidik jari direkam atau discan dengan 

menggunakan cahaya. Alat perekam (fingerprint scanner) yang 

digunakan adalah berupa kamera digital. Tempat untuk meletakan 

ujung jari disebut permukaan sentuh (scan area). Di bawah scan area, 

terdapat lampu atau pemancar cahaya yang menerangi permukaan 

ujung jari. Hasil pemantulan cahaya dari ujung jari ditangkap oleh alat 

yang selanjutnya meyimpan gambar sidik jari tersebut ke dalam 

memori. 

2. Ultra Sonik 

Tehnik ini hamper sama dengan tehnik yang digunakan dalam dunia 

kedokteran. Dalam tehnik ini, digunakan suara berfrekuensi sangat 

tinggi untuk menembus lapisan epidermal kulit. Suara frekuensi tinggi 
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tersebut dibuat dengan menggunakan transducer piezoelectric. Setelah 

itu, pantulan energi tersebut ditangkap menggunakan alat yang 

sejenis. Pola pantulan ini dipergunakan untuk menyusun citra sidik 

jari yang dibaca. Dengan cara ini, tangan yang kotor tidak menjadi 

masalah. Demikian juga dengan permukaan scanner yang kotor tidak 

akan menghambat proses pembacaan. 

3. Kapasitant 

Tehnik ini menggunakan cara pengukuran kapasitant untuk 

membentuk citra sidik jari. Scan area berfungsi sebagai lempeng 

kapasitor, dan kulit ujung jari berfungsi sebagai lempeng kapasitor 

lainnya. Karena adanya ridge (gundukan) dan valley (lembah) pada 

sidik jari, maka kapasitas dari kapasitor masing-masing orang akan 

berbeda. Kelemahan ini adalah adanya listrik statis pada tangan. 

Untuk menghilangkan listrik statis ini, tangan harus digrounding. 

 

2.1.2.4 Perbandingan Sistem Absensi Sidik Jari dengan Absensi 

Manual 

Sistem Absensi Manual yang dimaksud akan sistem mekanik 

dimana setiap pegawai atau karyawan harus memasukan kartu absensi ke 

dalam mesin absensi dan akan di cetak jam absensinya dan juga sistem yang 

lebih canggih yaitu badge yang terdiri dari tiga jenis yaitu barcode, 

magnetic dan proximity yang digunakan dengan cara menggesekan/ 

mendekatkannya kartu ke alat absensi. 
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Namun pada sistem absesnsi manual karyawan cenderung 

melakukan kecurangan dan manipulasi, karena karyawan tersebut dapat 

menitipkan kartu absennya kepada teman kerjanya sehingga kebenaran 

absen tersebut diragukan. Sistem absensi manual juga menimbulkan biaya 

pembelian kartu absen yang kosong dan badge yang baru disetiap bulannya. 

Adapun keunggulan dan kelemahan sistem absensi sidik jari dengan sistem 

absensi lainnya, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Perbandingan Sistem Absensi Sidik Jari dengan Absensi Manual 

 

Jenis Keunggulan Kelemahan 

 

Sidik Jari 

(Finger Print) 

- Sangat sulit di palsukan 
- Tidak mungkin ketinggalan 

- Berukuran kecil 

- Tidak perlu biaya tambahan 
- Network capable 

Sulit membaca sidik jari 

yang tipis, kering atau 

banyak luka 

 

 

 

 

Manual 

- Penggunaannya mudah 
- Sudah memasyarakat 

Mudah dititipkan, 

memerlukan biaya 

tambahan pembelian kartu 

absen, menambah 

pekerjaan administrasi, 

tidak bisa langsung 

network 

Barcode, 

Magnetic, 

Proximity 

- Ukuran kecil 
- Network capable 

Absensi bisa 
dititipkan, memerlukan 

biaya tambahan untuk 

membeli badge 

 

 

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan sistem absensi sidik jari mempunyai keunggulan yang 

tersendiri bila dibandingkan dengan sistem absensi manual lainnya, karena 

dengan menggunakan sistem absensi biometrik sidik jari tidak 
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memungkinkan terjadinya penitipan absen dan manipulasi data absensi 

karyawan, meringankan pekerjaan administrasi karena data langsung masuk 

ke komputer dan bisa langsung diolah untuk pembuatan laporan dan lebih 

efisien karena tidak memerlukan biaya tambahan. 

 

2.1.2.5 Indikator Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari 

Terdapat beberapa indikator tentang penerapan sistem absensi sidik 

jari yang dinyatakan oleh Davis (2012:33) yaitu sebagai berikut : 

1 Kemudahan Penggunaan Sistem Absensi Sidik Jari 

Proses pencatatan absensi dengan menggunakan sistem absensi sidik 

jari menjadi mudah karena otomatis di bantu oleh software khusus yang 

sangat memudahkan penggunannya di bandingkan dengan sistem 

absensi lainnya. 

2 Kesederhanaan Sistem Penggunaan Absensi Sidik Jari 

Dalam penerapan sistem absensi sidik jari sangat sederhana, dapat di 

lihat pada saat dimulai dari registrasi yang simpel karena karyawan 

tidak perlu repot membawa kartu pegawai atau kertas absensi. Setiap 

pegawai tidak akan lupa membawa alat absensinya karena hanya 

membutuhkan jari yang telah di registrasi. Dalam berabsensi kita tidak 

perlu menekan password atau pin yang merepotkan. Yang dilakukan 

hanya menaruh jari pegawai tepat diatas sensor sidik jari. Maka dari itu 

penerapan sistem absensi sidik jari sangat sederhana. 
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3 Keefektifan Penggunaan Absensi Sidik Jari 

Penerapan sistem absensi sidik jari diakui sangat efektif baik dari segi 

waktu maupun biaya. Dari segi waktu terlihat sangat efektif karena 

dalam penggunaaan absensi sidik jari lebih cepat dari pada absen tanda 

tangan manual. Absensi sidik jari pada umumnya mempunyai 

kecepatan pembacaan kurang dari 0,5 detik. Begitu juga dalam segi 

biaya penerapan sistem absensi sidik jari (fingerprint) lebih efesktif jika 

dibandingkan dengan identifikasi dengan suara maupun retina mata, 

atau dengan absensi manual yang setiap bulannya harus mengeluarkan 

biaya membeli kertas, tinta maupun maintenance yang tepat. 

4 Ketepatan Hasil Absensi Sidik Jari 

Absensi sidik jari mempunyai tingkat akurat yang tinggi. Dalam 

pendataan dapat terpusat dalam satu database yang tersimpan dalam 

media penyimpanan komputer. Dengan menggunakan mesin absensi 

sidik jari juga tingkat keamanannya sangat tinggi dikarenakan setiap 

sidik jari setiap pengguna berbeda-beda, jadi pengguna tidak saling 

menitipkan absen seperti yang dilakukan ketika menggunakan absen 

tanda tangan atau menggunakan kartu absensi. Sehingga dengan 

menggunakan sistem ini dapat mengurangi manupulasi absensi dan 

mengurangi kecurangan. 
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2.1.3 Disiplin Kerja 

2.1.3.1 Pengertian Disiplin Kerja 

Sumber daya manusia sangatlah penting bagi sebuah perusahaan 

untuk meningkatkan dan memanfaatkan karyawan yang bertujuan untuk 

membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Salah satu fungsi dari 

manajemen sumber daya manusia adalah kedisiplinan. Kedisiplinan 

merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen sumber daya 

manusia. Tanpa disiplin kerja yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan 

mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu setiap karyawan dan pimpinan 

perusahaan harus mempunyai kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan 

perusahaan agar tujuan perusahaan dapat terwujud. 

Menurut Singodimedjo dalam Edy Sutrisno (2016:86), 

menyatakan bahwa Disiplin adalah “sikap kesediaan dan kerelaan 

seseorang untuk mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan 

yang berlaku disekitarnya”. 

 

Selain itu menurut Edy Sutrisno (2016:89) Disiplin adalah “prilaku 

seseorang yang sesuai dengan peraturan, prosedur kerja yang ada 

atau disiplin adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai 

dengan peraturan dari organisasi baik tertulis maupun tidak tertulis”. 

 

Kedisiplinan memegang peranan yang amat penting dalam 

pelaksanaan kerja karyawan. Seorang karyawan yang mempunyai tingkat 

kedisiplinan yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa 

diawasi oleh atasan. Seorang karyawan yang disiplin tidak akan mencuri 

waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan 

pekerjaan. Demikian juga karyawan yang mempunyai kedisiplinan akan 

mentaati peraturan yang ada dalam lingkungan kerja dengan kesadaran yang 
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tinggi tanpa ada rasa paksaan. Pada akhirnya karyawan yang mempunyai 

kedisiplinan kerja yang tinggi akan mempunyai kinerja yang baik karena 

waktu kerja dimanfaatkannya sebaik mungkin untuk melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Menurut Mangkunegara (2013:129) menyatakan bahwa “Dicipline 

is management action to enforce organization standards, yaitu 

sebagai pelaksanaan manajemen yang digunakan untuk 

memperteguh pedoman-pedoman organisasi”. 

 

Menurut Moenir (2014:904) menyatakan bahwa “Disiplin adalah 

suatu bentuk ketaatan terhadap aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, 

yang telah ditetapkan”. 

Menurut Hasibuan (2016:193) menyatakan bahwa “Kedisiplinan 

kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku”. 

Selanjutnya Hasibuan (2016:193) mengatakan bahwa “Kesadaran 

adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua 

peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kesediaan 

adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang 

sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun 

tidak”. 

 

Dari definisi yang dikemukakan oleh Hasibuan mengenai disiplin 

kerja, diperoleh gambaran bahwa disiplin kerja merupakan kesadaran dan 

kesediaan yang harus dimiliki setiap karyawan dalam menaati segala 

peraturan dan norma- norma yang ada dalam perusahaan. Dengan disiplin 

yang baik dalam diri seorang karyawan akan terbentuk keteraturan, 

sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan. 
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2.1.3.2 Tujuan Disiplin Kerja 

Setiap usaha selalu memiliki tujuan yang hendak dicapai, begitu 

juga dengan sebuah perusahaan juga memilki tujuan yang pada akhirnya 

harus dicapai. 

Menurut Hasibuan (2012:194) menyatakan beberapa tujuan disiplin 

kerja yaitu sebagi berikut : 

a. Untuk meningkatkan kesadaran dan tingkah laku karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 

ditetapkan oleh organisasi. 

b. Untuk menciptakan situasi kerja yang kondusif dalam mencapai 

efektifitas dan efisiensi sehingga prestasi kerja karyawan meningkat. 

c. Untuk menjaga dan menjamin sinkronasi antara tujuan instansi dengan 

tujuan masing-masing karyawan sehingga meminimalisir terjadinya 

konflik antara organisasi dan karyawan. 

 

2.1.3.3 Macam-Macam Disiplin Kerja 

Menurut Mangkunegara (2013:129) terdapat ada 2 bentuk disiplin 

kerja, yaitu sebagai berikut : 

1. Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakan karyawan 

karyawan mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang 

telah di gariskan oleh perusahaan. Tujuan dasarnya adalah untuk 

menggerakan karyawan berdisiplin diri. Dengan cara preventif, 
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karyawan dapat memelihara dirinya terhadap peraturan-peraturan 

perusahaan. Disiplin preventif merupakan suatu sistem yang 

berhubungan dengan kebutuhan kerja untuk semua bagian sistem yang 

ada dalam organisasi. Jika sistem organisasi baik, maka di harapkan 

akan lebih mudah menegakkan disiplin kerja. 

2. Disiplin korektif 

Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakan karyawan dalam 

menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi 

peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Pada 

disiplin korektif, karyawan yang melanggar disiplin perlu diberikan 

sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi 

adalah untuk memperbaiki karyawan pelanggar, memelihara peraturan 

yang berlaku, dan memberikan pelajaran kepada pelanggar. Disiplin 

korektif memerlukan perhatian khusus dan proses prosedur yang 

seharusnya, yang berarti bahwa prosedur harus menunjukan karyawan 

yang bersangkutan benar-benar terlibat. 

 

2.1.3.4 Indikator Disiplin Kerja 

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur  

disiplin kerja karyawan pada suatu organisasi sebagaimana yang dinyatakan 

oleh Hasibuan (2016:194) yaitu sebagai berikut : 

1. Tujuan dan Kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan 
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karyawan. Tujuan yang dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal 

serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti 

bahwa tujuan yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan 

kemampuan karyawan bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh 

dan disiplin dalam mengerjakannya. 

2. Teladan Pimpinan 

Teladan Pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan 

karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para 

bawahannya. 

3. Balas Jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan 

karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan 

karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaannya. 

4. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena 

ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta 

diperlakukan sama seperti yang lainnya. 

5. Waskat 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif 

dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Dengan waskat 

berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, 

sikap, gairah kerja dan prestasi kerja bawahannya. 
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6. Sanksi Hukuman 

Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin 

takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap, dan prilaku 

indispliner karyawan akan berkurang. 

7. Ketegasan 

Pimpinan yang berani bertindak tegas menerapkan hukuman bagi 

karyawan yng indispliner akan disegani dan diakui kepemimpinannya 

oleh bawahan. 

8. Hubungan Kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama karyawan ikut 

menciptakan kedisiplinan yang baik dalam suatu perusahaan. 

 

2.1.3.5 Pendekatan Disiplin Kerja 

Menurut Mangkunegara (2013:130) ada tiga pendekatan disiplin 

kerja yaitu sebagai berikut : 

1. Pendekatan disiplin modern 

Pendekatan disiplin modern yaitu memperhatikan sejumlah keperluan 

atau kebutuhan baru di luar hukuman. Pendekatan ini berasumsi : 

a. Disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan bentuk 

hukuman secara fisik. 

b. Melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses 

hukum yang berlaku. 

c. Keputusan-keputusan yang semuanya terhadap kesalahan atau 
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prasangka harus diperbaiki dengan mengadakan proses 

penyuluhan dengan mendapatkan fakta-faktanya. 

d. Melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah pihak 

terhadap kasus disiplin. 

2. Pendekatan Disiplin dengan Tradisi 

Pendekatan disiplin dengan tradisi, yaitu pendekatan disiplin dengan 

cara memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi : 

a. Disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan, dan tidak pernah 

ada peninjauan kembali bila telah diputuskan. 

b. Disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran, pelaksanaannya harus 

disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. 

c. Pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar 

maupun kepada karyawan lainnya. 

d. Peningkatan perbuatan pelanggara diperlukan hukuman yang lebih 

keras. 

e. Pemberian hukuman terhadap karyawan yang melanggar kedua 

kalinya harus diberi hukuman yang lebih berat. 

3. Pendekatan Disiplin Bertujuan 

Pendekatan disiplin bertujuan berasumsi bahwa : 

a. Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua 

karyawan. 

b. Disiplin bukanlah suatu hukuman, tetapi merupakan pembentukan 

perilaku. 
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c. Disiplin ditujukan untuk perubahan perilaku yang lebih baik. 

d. Disiplin karyawan bertujuan agar karyawan bertanggung jawab 

terhadap perbuatannya. 

 

2.1.3.6 Pelaksanaan Disiplin Kerja 

Menurut Singodimedjo dalam Edy Sutrisno (2016:94) peraturan- 

peraturan yang akan berkaitan dengan disiplin adalah : 

1. Peraturan jam masuk, pulang, dan jam istirahat. 

2. Peraturan tentang dasar berpakaian, dan tingkah laku dalam pekerjaan. 

3. Peraturan cara-cara melakukan pekerjaan dan berhubungan dengan unit 

kerja lain. 

4. Peraturan tentang apa yang boleh  dilakukan oleh para pegawai selama 

dalam organisasi. 

 

2.1.3.7 Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Displin Kerja 

Menurut Mangkunegara (2013:131) Pelaksanaan sanksi terhadap 

pelanggar disiplin kerja dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Pemberian peringatan 

Karyawan yang melanggar disiplin kerja tidak perlu diberikan 

surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Tujuannya pemberian 

peringatan adalah agar pegawai yang bersangkutan menyadari 

pelanggaran yang telah dilakukannya. Disamping itu pula surat 

peringatan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 
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memberikan penilaian kondite karyawan. 

2. Pemberian Sanksi Harus Segera 

Karyawan yang melanggar disiplin harus segera diberikan 

sanksi yang sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. 

Tujuannya, agar karyawan yang bersangkutan memahami sanksi 

pelanggaran yang berlaku di perusahaan. Kelalaian pemberian sanksi 

akan memperlemah disiplin yang ada. Disamping itu, memberi peluang 

pelanggar untuk mengabaikan disiplin perusahaan. 

3. Pemberian Sanksi Harus Konsisten 

Pemberian sanksi kepada karyawan yang tidak disiplin harus 

konsisten. Hal ini bertujuan agar karyawan sadar dan menghargai 

peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Ketidak konsistenan 

pemberian sanksi dapat mengakibatkan karyawan merasakan adanya 

diskriminasi karyawan, ringannya sanksi dan pengabaian disiplin. 

4. Pemberian Sanksi Harus Impersonal 

Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak membeda-

bedakan karyawan, tua muda, pria wanita, tetap diperlakukan sama 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya agar karyawan 

menyadari bahwa disiplin kerja belaku untuk semua karyawan dengan 

sanksi pelanggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di 

perusahaan. 
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Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

 

No. 

Nama 

Peneliti/ 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Erna 

maeysari 

(2013) 

 

Sumber : 

https://reposi

tory.unhas.a

c.id 

Pengaruh 

efetifitas 

penerapan 

fingerprint 

terhadap 

disiplin 

pegawai 

negeri sipil di 

sekretariat 

daerah Kab. 

Lebak 

Variabel 

dependent; 

Y=disiplin 

pegawai 

variabel 

independent 

X=efektifitas 

penerapan 

fingerprint 

Kualitatif 

deskritif 

dengan 

analisis 

regresi liner 

sederhana 

Pengaruh efektifitas 

fingerprint 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhasap disiplin 

pegawai. Hal ini dari 

uji t, thit > Ftab 

(34,254 . 3,226) dan 

nilai signifikan < 

signifikan (α) 0,05 

(0,000 < 0,05) 

2. Faisol 

(2014) 

 

Sumber: 

http//eprint.i

pb.ac.id/232

53/1/Lengka

p.pDf 

Hubungan 

penerapan 

absensi 

fingerprint 

dengan 

motivasi dan 

kinerja 

karyawan di 

Fakultas 

Matematika 

IPB Jawa 

Barat 

Y= Kinerja 

karyawan 

X1= 

penerapan 

absen 

fingerprint 

X2= Motivasi 

Kualitatif 

eskriptif 

dengan 

analisis 

regresi linier 

berganda 

Penerapan absensi 

fingerprint dengan 

motivasi dan kinerja 

karyawan secara 

simultan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan di 

Fakultas Matematika 

IPB Jawa Barat. Hal 

ini dapat dilihat dari 

uji F, Fhitung > 

Ftabel (33,540 > 

3,226) dan nilai sig 

< sig (α) 0,05 (0,000 

< 0,05) 

 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 

Absensi adalah daftar kehadiran pegawai/siswa/guru yang berisi jam 

datang dan jam pulang serta alasan atau keterangan kehadiran. Absensi ini 

berkaitan dengan penerapan disiplin yang ditentukan oleh masing-masing 

perusahaan atau institusi. Fingerprint berasal dari bahasa inggris yang berarti 
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sidik jari. Sidik jari adalah gurat-gurat yang terdapat di kulit ujung jari. Sidik jari 

berfungsi untuk memberi gaya gesek lebih besar agar jari dapat memegang benda 

lebih erat. 

Berdasarkan pernyataan Davis (2012:33) menyangkut tentang absensi 

sidik jari (finger print) maka terdapat beberapa indikator sebagai berikut : 

1. Kemudahan penggunaan absensi sidik jari. 

2. Kesederhanaan penggunaan absensi sidik jari. 

3. Keefektifan absensi sidik jari. 

4. Ketepatan hasil absensi sidik jari. 

Mesin absen sidik jari atau fingerprint adalah suatu mesin yang digunakan 

untuk mengetahui dan mendata kehadiran dengan mengidentifikasi tekstur sidik 

jari sebagai media pendataan. Berbagai bidang usaha, universitas, sekolah, kantor 

pemerintahan, perusahaan merupakan beberapa contoh organisasi yang 

menggunakan mesin absensi fingerprint. Dengan alat absen canggih ini data 

kehadiran secara akurat dan otomatis. 

Kedisiplinan merupakan faktor penting dalam upaya menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Salah satu parameter yang digunakan dalam 

pengukuran disiplin kerja karyawan yaitu sistem absensi sidik jari yang bertujuan 

untuk membuat karyawan bisa datang dan pulang tepat waktu. Sehingga absensi 

mempunyai peranan sangat penting sebagai pendukung dalam upaya menciptakan 

dan meningkatkan disiplin kerja karyawan. 

Menurut Hasibuan (2016:194) terdapat beberapa indikator untuk melihat 

disiplin kerja karyawan yaitu sebagai berikut : 



31  

1. Tujuan dan Kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. 

Tujuan yang dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup 

menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan yang 

dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan 

bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam 

mengerjakannya. 

2. Teladan Pimpinan 

Teladan Pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan 

karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para 

bawahannya. 

3. Balas Jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan 

karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan 

karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaannya. 

4. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego 

dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta 

diperlakukan sama seperti yang lainnya. 

5. Waskat 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif 

dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Dengan waskat 

berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, 
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gairah kerja dan prestasi kerja bawahannya. 

6. Sanksi Hukuman 

Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut 

melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap, dan prilaku indispliner 

karyawan akan berkurang. 

7. Ketegasan 

Pimpinan yang berani bertindak tegas menerapkan hukuman bagi karyawan 

yng indispliner akan disegani dan diakui kepemimpinannya oleh bawahan. 

8. Hubungan Kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama karyawan ikut 

menciptakan kedisiplinan yang baik dalam suatu perusahaan. 

Penerapan sistem absensi sidik jari (fingerprint) ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi yang akurat dan terperinci mengenai kehadiran seorang 

karyawan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melihat sejauh 

mana kedisiplinan karyawan untuk melaksanakan peraturan perusahaan, misalnya 

dengan datang dan pulang tepat pada waktunya. Dengan menggunakan absensi 

jenis ini mampu menghasilkan data kehadiran karyawan dengan tingkat 

keautentikan yang baik, karena sidik jari tangan setiap orang memiliki 

karakteristik yang khas sehingga tidak mudah untuk di manipulasi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan sistem 

absensi sidik jari dapat mempengaruhi terhadap disiplin kerja karyawan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat digambarkan paradigma kerangka 

pemikirannya sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Paradigma Kerangka Pemikiran 

 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

 

Menurut Sugiyono (2017:63) “Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. 

Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian, belum jawabanyang empirik". 

 

Pada penelitian ini penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Diduga penerapan sistem absensi sidik jari mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap disiplin kerja karyawan kantor Kecamatan Pagerageung 

Tasikmalaya. Secara statistik, hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Variabel 

Disiplin Kerja : 

1. Tujuan dan 
Kemampuan 

2. Teladan 

Pimpinan 

3. Balas Jasa 

4. Keadilan 

5. Waskat 

6. Sanksi 

Hukuman 

7. Ketegasan 

8. Hubungan 
 

Hasibuan 

(2016 : 194) 

2. Kesederhanaan penggunaan 

absensi sidik jari 

3. Keefektifan absensi sidik jari 

4. Ketepatan hasil absensi sidik 

jari. 
 

Davis (2012 : 33) 

penggunaan Kemudahan 

absensi sidik jari 

1. 

Variabel 

Penerapan Sistem Absensi 

Sidik Jari : 
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H0 :Penerapan sistem absensi sidik jari tidak mempunyai pengaruh  

yang signifikan terhadap disiplin kerja karyawan pada kantor 

Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya. 

Ha : Penerapan sistem absensi sidik jari mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap disiplin kerja karyawan kantor Kecamatan 

Pagerageung Tasikmalaya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

Deskriptif dan penelitian ini juga bersifat verifikatif. Menurut Sugiyono (2017:2) 

menyatakan bahwa “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. 

Selanjutnya menurut Sugiyono (2017:8) “Penelitian Kuantitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau 

statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. 

 

Menurut Sugiyono (2017:35) “Metode penelitian deskriptif ini dilakukan 

untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri baik hanya pada satu atau 

lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat 

perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel 

lain”. 

 

Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui 

sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara 

mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data 

yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data 

tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut yang telah di pelajari sehingga 

data tersebut dapat ditarik kesimpulan. 

Selanjutnya menurut Arikunto (2008:7) “Penelitian verifikatif pada 

dasarnya ingin menguji kebenaran melalui pengumpulan data dilapangan”. 
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3.1.1 Analisis Data 

Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu 

Kuantitatif, dan teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif adalah 

menggunakan statistik seperti yang dikatakan Sugiyono (2017:7) dalam 

bukunya: “Metode ini dinamakan kuantitatif karena data penelitian berupa 

angka-angka dan analisis menggunakan statistik.” Adapun statistik yang 

digunakan oleh penulis yaitu Statistik Deskriptif dan Statistik Inferensial. 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif menurut Sugiyono (2017:147): 

“statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi”. 

 

2. Statistik Inferensial 

Statistik Inferensial menurut Sugiyono (2017:147): 

“statistik inferensial adalah statistik yang digunakam untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

yang bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

populasi”. 

 

 
3.1.2 Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah 19 pegawai pada Kantor 

Kecamatan Pagerageung. 
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Tabel 3.1 

Daftar Pegawai Kantor Kecamatan Pagerageung Tahun 2019 

 

No Jabatan Jumlah 

1 Camat 1 

2 Sekmat (Sekretaris Camat) 1 

3 Kasi Pembangunan 4 

4 
Kasi PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa) 

3 

5 Kasi Tapem (Tata Pemerintahan) 3 

6 
Kasi Trantibum (Ketentraman dan Ketertiban 
Umum) 

3 

7 Kasi Perekonomian 2 

8 Kasubag Umum 4 

9 Kasubag Keuangan 1 

10 Pelaksana 5 

11 Honorer 3 

Jumlah 30 

Sumber : Kantor Kecamatan Pagerageung 

 
2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan Total Sampling 

(sampel jenuh) dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel 

karena jumlah populasi relatif kecil yaitu berjumlah 30 orang, yaitu 

seluruh pegawai Kantor Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya. Hal 

tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sugiyono (2017 : 85) 

bahwa: “Apabila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, 

atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang 



38  

sangat kecil maka menggunakan Total Sampling.” 

 

3.1.3 Skala Pengukuran 

Dalam menganalisa data, maka untuk mengukur variabel-variabel 

yang digunakan diukur dengan menggunakan skala likert. Menurut 

Sugiyono, (2017:93) Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.2 

Formasi Nilai, Notasi dan Predikat masing-masing Pilihan Jawaban 
 

Keterangan Notasi Skor 

Sangat Setuju A 5 

Setuju B 4 

Ragu-Ragu C 3 

Tidak Setuju D 2 

Sangat tidak setuju E 1 

Sumber : Sugiyono, (2017:94) 

 

Teknik Analisa Skala Likert 

1. Menentukan penilaian untuk setiap pilihan, dari setiap jawaban diberi 

nilai. Dimana dalam pemberian nilai ditentukan berdasarkan skala 

penilaian, yaitu Skala Likert. 

2. Menghitung skor nilai untuk setiap item pernyataan dengan cara 

perhitungan sebagai berikut: 

Skor = Bobot Nilai x Frekuensi 

3. Nilai terendah dan nilai tertiggi 

a. Dalam hal ini nilai terendah = jumlah responden, yaitu 30 orang. 

Maka nilai terendah adalah 30. 
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b. Sedangkan untuk nilai tertinggi, jumlah diresponden dikalikan 

dengan bobot nilai tertinggi, yaitu 30 x 5 = 150.  

4. Menentukan jarak interval dari nilai terendah sampai nilai tertinggi 

sehingga didapat lima kategori penilaian. Jarak interval dapat dilakukan 

dengan cara perhitungan sebagai berikut: 

 

JI = (N1-N2) 

        5 

JI = (150-30) 

        5 

     = 24 

 

 

Keterangan: 

JI = Jarak Interval N2 = Nilai Terendah  N1 = Nilai Tertinggi 

 

3.2 Operasionalisasi Variabel 

Sebelum mengadakan penilaian dalam penelitian, penulis harus 

menentukan operasional variabel, hal ini dimaksudkan agar dapat mempermudah 

dalam melakukan penelitian. 

Menurut Sugiyono (2017:38) “Variabel adalah sesuatu hal yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Untuk memudahkan menganalisis data dalam penelitian ini, maka variabel 

yang ada dioperasionalkan sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 

Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Definisi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

Penerapan sistem 

absensi sidik jari 

(X) 

Mesin absensi sidik jari 

(fingerprint) merupakan 

sistem informasi 

manajemen yang 

mengandung 

elemen-elemen fisik. 

1) Kemudahan 

penggunaan absensi 

sidik jari 

2) Kesederhanaan 

penggunaan absensi 

sidik jari. 

3) Keefektifan absensi 

sidik jari 

4) Ketepatan hasil 

absensi sidik jari. 

 

Davis (2012:33) 

Ordinal 

Disiplin Kerja 

(Y) 

Kesadaran dan kesediaan 

seseorang dalam menaati 

semua peraturan dan 

norma-norma sosial yang 

berlaku 

1) Tujuan dan 

Kemampuan 

2) Teladan Pimpinan 

3) Balas Jasa 

4) Keadilan 

5) Waskat 

6) Sanksi Hukuman 

7) Ketegasan 

8) Hubungan Penelitian 

 

Hasibuan (2016:194) 

Ordinal 

Sumber: Davis (2013:33), Malayu SP.Hasibuan (2016:194) 

 

 
3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2017:137) menjelaskan data primer adalah “sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2017:137) menjelaskan data sekunder adalah 

“Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data”. Data sekunder dalam penelitian ini di dapatkan dari data atau arsip 
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Kantor Kecamatan Pagerageung melalui studi kepustakaan (Library 

Research) dengan cara : 

1) Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan daalam data dan 

informasi dengan cara mempelajari, membaca dan mengumpulkan 

dokumen serta arsip instansi yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

2) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data yang 

diperoleh dari buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus 

dan tujuan dalam penelitian serta sumber data yang dipilih. Penelitian ini 

dilaksanakan melalui beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 

1. Interview (Wawancara) 

Menurut Sugiyono (2017:137) menyatakan bahwa: 

“Interview atau wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit atau kecil”. 

 

Dalam Penelitian ini penulis mewawancarai pegawai Kantor Kecamatan 

Pagerageung yaitu bagian Pelayanan Umum. 
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2. Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi (1986) (Sugiyono, 2017:145) menyatakan bahwa 

“Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang 

terpenting adalah proses - proses pengamatan dan ingatan”. Dalam penelitian 

ini penulis melakukan pengamatan langsung di Kantor Kecamatan Pagerageung. 

3. Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2017:142) menyatakan bahwa “Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

petanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penyebaran kuesioner dengan bentuk 

kuesioner skala ordinal kepada responden yaitu seluruh pegawai Kantor 

Kecamatan Pagerageung. 

 

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Rancangan Analisis 

1. Uji Validitas 

“Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instumen yang 

valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen 

yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah”. 

Mencari nilai validasi di sebuah item kita mengkolerasikan skor item 

dengan total item-item tersebut. Jika koefisien korelasinya sama atau 
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diatas 0,3, maka item tersebut dinayatakan valid. Tetapi apabila 

nilai korelasinya dibawah 0,3 maka item tersebut dinyatakan tidak 

valid. 

Dalam penelitian ini, pengujian tingkat validitas tiap item 

menggunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap item 

dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor item. 

X 

Y 

∑¿ 
¿ 
¿ 
¿ 
X 
Y 

N ∑ Y 
2
−¿ 

¿ 
¿ 

N ∑ X2
−¿¿ 

¿ 

∑ ¿¿ 
XY −¿ 

N ∑ ¿ 
rxy =¿ 

 
 

Kemudian hasil dari rxy dikonsultasikan dengan harga kritis 

product moment (r tabel), apabila hasil yang diperoleh rhitung> rtabel, makan 

instrumen tersebut valid. Dengan derajat kebebasan/ degree of 

freedom (df) = (n-2) dan α = 0,05 maka: 

1) Bila rhitung > rtabel, berarti pernyataan tersebut valid dan layak untuk 

pengujian hipotesis. 

2) Bila rhitung< rtabel, berarti pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid 

dan tidak layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukan sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 

Setiap alat pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk 

memberikan hasil pengukuran relatif konsisten dari waktu ke waktu. 

Untuk mengitung reliabilitas digunakan teknik belah dua yaitu 

dengan mengkorelasikan antara item bernomor ganjil dengan item 

bernomor genap. Item bernomor ganjil dikelompokkan dalam 

belahan pertama (X), sedangkan item bernomor genap 

dikelompokkan dalam belahan kedua(Y), untuk masing-masing item 

pada tiap belahan dijumlahkan. 

Menurut Arikunto (2013:221) Reliabilitas menunjukan 

pada pengertian bahwa “Sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik”. 

Jika hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang 

relatif sama, maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat 

reliabilitas yang baik. Mencari reliabilitas untuk keseluruhan 

pernyataan dengan menggunakan rumus spearman browns 

(Sugiyono, 2017: 131) sebagai berikut: 

Dimana: 

 

r : nilai reliabilitas 

 

rb : korelasi produk moment anatara belahan pertama dan belahan 

 kedua. 
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Setelah dapat nilai reliabilitas instrumen (rb hitung), maka 

nilai tersebut dibandingkan dengan jumlah penumpang dan taraf 

nyata. Bila r hitung > r tabel, maka instrumen tersebut dikatakan 

reliabel, sebaliknya jika r hitung < r tabel, maka instrumen tersebut 

dikatakan tidak reliabel. 

 

3.5.2 Pengujian Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2017:63) menyatkan bahwa: 

 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empirik". 

 

Pada penelitian ini penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai 

berikut Diduga penerapan sistem absensi sidik jari mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap disiplin kerja karyawan Kantor Kecamatan 

Pagerageung Tasikmalaya. Secara statistik, hipotesis tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H0 : Penerapan sistem absensi sidik jari tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap disiplin kerja karyawan pada Kantor 

Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya. 

Ha : Penerapan sistem absensi sidik jari mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap disiplin kerja karyawan Kantor Kecamatan 

Pagerageung Tasikmalaya. 
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3.5.2.1 Koefisien dan Determinasi 

Koefisien Determinasi sering diartikan sebagai seberapa besar 

kemampuan semua variabel terikatnya. Secara sederhana koefisien 

determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (R). 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerapan Sistem Absensi 

Sidik Jari (X) terhadap Disiplin Kerja Karyawan (Y), dapat ditentukan 

dengan menggunakan rumus koefisien determinan sebagai berikut : 

 

Sumber : Riduwan dan Akdon (2010:125) 

Keterangan : 

KP = Koefisien Diterminan 

r2 = Koefisien Determinan Kuadratkan 

 

3.5.2.2 Analisis Regresi Linier Sederhana 

 
Penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana karena variabel 

yang terlibat hanya dua, yaitu variabel bebas Penerapan Sistem Absensi 

Sidik Jari (X) dan variabel terikat Disiplin Kerja Karyawan (Y) yang 

bertujuan untuk mempelajari hubungan linier antara dua variabel. 

Uji regresi sederhana jika menghitung secara manual yaitu menggunakan 

rumus : 

 
 

Sumber : Riduwan dan Akdon (2010 : 133) 

 

 

Ŷ= a + bX 

KP = r2 x 100% 
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2  
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Keterangan : 

Ŷ = Subjek variabel terikat yang diproyeksikan 

X = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk 

diprediksikan 

Α = nilai konstanta jika X = 0 

B = nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang 

menunjukan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) 

variabel Y 

Untuk mencari b (nilai arah) dan a ( nilai konstanta) digunakan 

rumus sebagai berikut : 

 

 

 

Sumber: Riduwan dan Akdon (2010:133) 
 

 

3.5.2.3 Uji T 

 
Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, maka digunakan alat 

uji statistik t dengan tingkat keyakinan 95% dan derajat kebebasan (n – k) 

dengan menggunakan tingkat signifikan α = 0,05 atau 5%, dengan 

menggunakan rumus uji t sebagai berikut: 

 

 

 

thitung  = r 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Riduwan, 2010 : 85) 
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Dimana : 

t = Nilai t 

r = Nilai Koefisien Kolerasi n = Jumlah Sampel 

1 = Konstanta 

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

Terima H0 Jika t hitung ≤ ttabel 

Terima Ha  Jika t hitung > ttabel (Riduwan, 2010 : 83) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum 

Berdasarkan data dokumen yang dibuat pada tanggal 3 Agustus 

1861 oleh Residen Van Hotman, Kabupaten Sumedang saat itu memiliki 

15 distrik yaitu distrik Balubar, Andawa, Depok, Malandang, Conggeang, 

Darmaraja, Darmawangi, Pawenang, Malangbong, Ciawi, Rajapolah, 

Indihiang, Cicariang, Singaparna, dan Pagerageung. Pada saai itu yang 

menjadi Bupati Kabupaten Sumedanag adalah Pangeran Kornel 

(1791/1882). 

Kini Pagerageung merupakan salah satu Kecamatan yang 

termasuk wilayah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Perpindahannya 

Pagerageung dari wilayah pemerintahan Kabupaten Sumedang ke 

Kabupaten Tasikmalaya bermula saat adik Pangeran Kornel, 

Tumenggung Kusuma Yuda meminta bantuan kepada R. 

Wiratanuwangsa, adik R. Tumenggung Wiradadaha VIII (diangkat 

menjadi Bupati Sukapura pada tahun 1814) untuk dibuatkan gudang 

untuk penyimpanan garam di Banjar, Kalipucang dan Pangandaran. 

Sebagai konpensasinya 6 distrik yang semula oleh Bupati Galuh 

diberikan kepada Bupati Sumedang diserahkan kembali ke Bupati 

Sukapura sebagai perluasan wilayah Kabupaten Sukapura. Selain itu pada 



50  

tahun 1831 diserahkan pula beberapa distrik yang semula tersebut 

wilayah Kabupaten Sumedang ke Bupati R. Tumenggung Wiradadaha 

VIII untuk dirubah statusnya menjadi bagian wilayah Kabupaten 

Sukapura. Salah satu diantaranya adalah distrik Pagerageung. 

Pada tahun 1910 terjadi perampingan wilayah Kabupaten 

Sukapura yang asalnya 25 distrik menjadi 14 distrik. Pada tahun 1913, 

saat Kabupaten Sukapura berubah nama menjadi Kabupaten 

Tasikmalaya, distrik yang menjadi wilayah tinggal 7, meliputi 

Tasikmalaya, Ciawi, Manonjaya, Singaparna, Karngnunggal, Taraju dan 

Cikatomas. Distrik Banjar, Pangandaran dan Cijulang dimasukan 

kewilayah Kabupaten Ciamis. Pagerageungsendiri menjadi Kecamatan 

yang ada dibawah pemerintahan distrik (selanjutnya disebut kewadanan 

Ciawi). 

Pada awalnya kecamatan Pagerageung membawahi 12 Desa 

setelah beberapa desa mengalami pemekaran. Pada tahun 1982 jumlah 

desa yang berada dibawah pemerintahan Kecamatan Pagerageung 

menjadi 18. Pada tahun 2001 terjadi pemekaran Kecamatan Pagerageung 

dengan Kecamatan Sukaresik setelah terjadi pemekaran tersebut, kini 

Kecamatan Pagerageung menjadi 10 desa, meliputi Desa Pagerageung, 

Sukapada, Nanggewer, Guranteng, Puteran, Tanjungkerta, Sukamaju, 

Cipacing, Pagersari dan Sukadana. 

Peraturan pemerintah No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan dan 

peraturan menteri dalam negeri No.4 tahun 2000 tentang pedoman 
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pelayanan administrasi terpadu Kecamatan. Maka Kecamatan 

Panumbangan sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Maka Camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaran 

pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam melaksanakan 

tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati 

untuk menangani sebagai otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas 

umum pemerintahan sebagaimana tertulis peraturan Bupati Ciamis No.18 

tahun 2010 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari 

Bupati kepada Camat yang meliputi dalam aspek kewenangan. 

 

4.1.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Kantor Kecamatan Pagerageung 

1. UU No.14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah dalam 

lingkungan provinsi Jawa Barat. 

2. UU No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang 

undangan. 

3. UU No.5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. 

4. UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 tahun 2015 tentang 

perubahan ke 2 atau UU No.23 tahun 2014. 

5. Persatuan pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. 

6. Peraturan menteri dalam negeri No.04 tahun 2010 tentang pedoman 

pelayanan administrasi terpadu Kecamatan. 
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7. Peraturan menteri dalam negeri No.80 tahun 2015 tenang 

pembentukan produk hukum daerah. 

8. Peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya No.7 tahun 2016 tentang 

pembentukan dan susunan perangkat daerah. 

 

4.1.1.2 Visi Dan Misi Kantor Kecamatan Pagerageung 

1. Visi 

“Pagerageung sebagai Kecamatan yang madani serta menjadi 

pelopor agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya” 

2. Misi 

a. Mewujudkan pelayanan prima dengan kategori cepat, tepat dan 

akurat dalam menyelenggrakan Pemerintahan Kecamatan 

b. Mewujudkan ketersediaan pasokansusu yang berkualitas serta 

keunggulan agribisnis dengan dukungan sector lain. 

c. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan taqwa. 

 

4.1.2 Aspek Kegiatan Usaha 

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang 

dipimpin oleh Camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 

angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kecamatan atau 

yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah 

kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat” 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Camat
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia
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Berikut merupakan pelayanan dari Kecamatan, yaitu: 

1. Menetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Kecamatan; 

2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum; 

3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum; 

5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati; 

6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 

7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 

8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau 

kelurahan; 

9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah 

yang ada di Kecamatan; dan 

10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

 

4.1.3 Struktur Organisasi 

 

Dalam sebuah perusahaan, struktur organisasi mempunyai peranan 

sangat penting karena dengan adanya struktur organisasi setiap pegawai 
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CAMAT 

KETERTIBAN 

 

 

 

akan mengetahui posisinya dalam perusahaan, sehingga mereka dapat 

melakukan aktivitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang 

dibebankan. Struktur organisasi Kantor Kecamatan Pagerageung 

Tasikmalaya, berbentuk organisasi lini terbentuk dengan adanya kesatuan 

komando atau perintah dari atasan dan bawahan hanya mempunyai satu 

atasan langsung tidak ada staff atau pemimpin. 

 

4.1.3.1 Gambar Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pagerageung 
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4.1.3.2 Uraian Pekerjaan 

Tugas - tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan 

sebagai berikut : 

1. Camat 

a. Tugas 

Membantu Bupati meningkatkan koordinasi penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa 

dan kelurahan. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum pada 

tingkat kecamatan. 

1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

2) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum 

3) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan 

peraturan bupati 

4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum 

5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan 

6) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa 

dan/atau kelurahan 

7) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah yang tidak   dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan 

daerah yang ada di Kecamatan 
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8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan 

perundang- undangan 

b. Fungsi 

1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. 

2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum. 

4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan 

bupati. 

5) Pengoordinasiaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum. 

6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan. 

7) Pembinaan dan pengawasan  penyelenggaraan kegiatan desa 

dan/atau kelurahan. 

8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan 

daerah yang ada di Kecmatan. 

9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh  pimpinan  terkait  

dengan  tugas dan fungsinya. 

2. Sekmat (Sekretaris Camat) 

 

a. Tugas 

 

Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan 
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pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, 

serta menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program, 

pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, 

kepegawaian dan umum. 

b. Fungsi 

1) Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan 

program kerja kecamatan. 

2) Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program 

kesekretariatan. 

3) Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data 

dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja 

kecamatan. 

4) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan. 

5) Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja. 

6) Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja. 

7) Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah. 

8) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian. 

9) Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan 

ketatalaksanaan. 

10) Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan 

perlengkapan, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor. 

11) Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan 

pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan 
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perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat. 

12) Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan. 

13) Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait. 

14) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya. 

15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

a. Tugas 

Penyiapan dan koordinasi penyusunan perencanaan, 

program, informasi dan penatalaksanaan hubungan masyarakat serta 

pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan 

pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Kecamatan. 

b. Fungsi 

1) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan 

program kerja kecamatan. 

2) Penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana 

perumusan kebijakan, program, dan kegiatan. 

3) Penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan 

rencana anggaran. 

4) Pengumpulan, pengolahan,  analisis data hasil pemantauan 

pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran. 

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, 

dan anggaran. 
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6) Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi 

pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, 

hubungan media, dan hubungan antar lembaga. 

7) Pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran 

kecamatan 

8) Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan 

kecamatan. 

9) Pelaksanaan perbendaharaan keuangan. 

10) Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi 

keuangan. 

11) Pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak 

langsung kecamatan. 

12) Pelaksanaan verifikasi keuangan. 

13) Pelaksanaa  akuntansi dan penyiapan bahan 

pertanggungjawaban keuangan. 

14) Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan 

pelaporan administrasi keuangan. 

15) Pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan kecamatan. 

16) Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan. 

17) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait. 

18) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya. 

19) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh  pimpinan  terkait  
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dengan  tugas dan fungsinya. 

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

a. Tugas 

Melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, 

kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi 

tanggung jawab kecamatan. 

b. Fungsi 

1) Penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan 

karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan 

administrasi kepegawaian lainnya. 

2) Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, 

ketatalaksanaan dan rumah tangga. 

3) Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-

undangan, kearsipan dan perpustakaan. 

4) Pengelolaan perlengkapan kecamatan. 

5) Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan 

serta keamanan kantor. 

6) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan 

prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan 

lingkungan kantor, kendaraan dan aset/barang milik daerah 

lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor. 

7) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait. 

8) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya. 
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9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh  pimpinan  terkait  

dengan  tugas dan fungsinya. 

5. Seksi Tata Pemerintahan 

a. Tugas 

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan 

pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa 

dan/atau kelurahan. 

b. Fungsi 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis 

pengoordinasian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau 

kelurahan. 

2) Penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa 

dan/atau kelurahan. 

3) Pemantauan dan evaluasi, layanan administrasi dan pelaporan 

kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan, desa 

dan/atau kelurahan. 

4) Penyiapan bahan, fasilitasi dan pengoordinasian 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh 

perangkat daerah di tingkat kecamatan sesuai dengan lingkup 
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tugas dan fungsinya. 

5) Fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh 

unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan sesuai 

dengan lingkup tugas dan fungsinya. 

6) Penyiapan bahan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan umum pada tingkat kecamatan. 

7) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan 

pelayanan administrasi kependudukan dan fasilitasi 

penyelenggaraan pertanahan. 

8) Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi aset 

atau kekayaan pemerintah desa dan/atau kelurahan dan 

pemerintah daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di 

wilayah kerjanya. 

9) Penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan tertentu sesuai 

dengan lingkup tugas dan fungsinya. 

10) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi 

dan bangunan (PBB). 

11) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait. 

12) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya. 

13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh  pimpinan  terkait  

dengan  tugas dan fungsinya. 
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6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

 

a. Tugas 

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan 

pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan 

dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 

b. Fungsi 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis 

upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 

2) Pelaksanaan, fasilitasi dan pengoordinasian upaya 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 

3) Pelaksanaan, fasilitas dan pengoordinasian penerapan dan 

penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati. 

4) Pemantauan dan evaluasi, layanan administrasi dan pelaporan 

penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum. 

5) Pengoordinasian dan fasilitasi upaya penyelenggaraan 

perlindungan masyarakat dan sistem keamanan lingkungan. 

6) Pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat 

(satlin mas). 

7) Penyiapan bahan, fasilitasi dan pengoordinasian 

penyelenggaraan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban 

umum yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat 

kecamatan. 
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8) Fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di 

bidang ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi 

kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja 

pemerintah daerah yang ada di kecamatan. 

9) Pengoordinasian dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan 

bencana. 

10) Penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan tertentu sesuai 

dengan lingkup tugas dan fungsinya. 

11) Pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan 

kebersihan, keindahan dan ketertiban. 

12) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait. 

13) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya. 

14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh  pimpinan  terkait  

dengan  tugas dan fungsinya. 

7. Seksi Perekonomian 

a. Tugas 

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan 

pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 

penyelenggaraan program dan kegiatan lingkup bidang 

perekonomian yang meliputi bidang penanaman modal, koperasi, 

usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan 

sumber daya mineral, pariwisata, perhubungan, pertanian, pangan, 
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perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup pada lingkup tingkat 

kecamatan. 

b. Fungsi 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis 

penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang perekonomian. 

2) Pelaksanaan fasilitasi, pengoordinasian, pembinaan dan 

pengembangan serta pemantauan kegiatan lingkup bidang 

perekonomian sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan 

ketentuan peraturan yang ditetapkan. 

3) Penyiapan bahan, fasilitasi dan pengoordinasian 

penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan. 

4) Fasilitas, koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan di 

bidang perekonomian yang menjadi kewenangan daerah yang 

tidak dilaksankan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada 

di kecamatan. 

5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, layanan administrasi dan 

pelaporan penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang 

perekonomian. 

6) Pengoordinasian dan pelaksanaan pendataan, evaluasi dan 

pelaporan statistik pertanian secara periodik. 

7) Pelaksanaan pendataan obyek san subyek pajak, retribusi serta 

pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. 



66  

8) Penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan tertentu sesuai 

dengan lingkup tugas dan fungsinya. 

9) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan perekonomian desa 

dan/atau kelurahan. 

10) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait. 

11) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya. 

12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh  pimpinan  terkait  

dengan  tugas dan fungsinya. 

8. Seksi Pembangunan 

 

a. Tugas 

Membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, 

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan program 

dan kegiatan lingkup bidang pembangunan yang meliputi lingkup 

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, statistik, 

pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan 

kawasan permukiman pada lingkup tingkat kecamatan. 

b. Fungsi 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis 

penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang pembangunan. 

2) Penyiapan bahan, fasilitasi, pengoordinasian dan pelaksanaan 

kegiatan perumusan dan penyusunan perencanaan serta 

pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan, desa dan/atau 
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kelurahan. 

3) Pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program 

dan kegiatan lingkup bidang pembangunan sesuai dengan 

kebijakan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan yang 

ditetapkan. 

4) Penyiapan bahan, fasilitasi dan pengoordinasian 

penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh 

perangkat daerah di tingkat kecamatan. 

5) Fasilitasi, koordinasi  dan pelaksanaan urusan pemerintahan di 

bidang pembangunan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak 

dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di 

kecamatan. 

6) Fasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan 

pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan 

jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan 

sesuai dengan rencana tata ruang. 

7) Pembinaan organisasi petani pemakai air (p-3 mitra cai). 

8) Pengumpulan dan pengolahan data dibidang pengembangan 

jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman dan perkotaan serta 

penyehatan lingkungan. 

9) Penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan tertentu sesuai 

dengan lingkup tugas dan fungsinya. 

10) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait. 

11) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya. 
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12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh  pimpinan  terkait  

dengan  tugas dan fungsinya. 

9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

 

a. Tugas 

Membantu   Camat   dalam   menyiapkan   bahan   

perumusan   kebijakan, melaksanakan   fasilitasi   pemberdayaan   

masyarakat,   kesejahteraan   sosial dan pelayanan umum serta 

melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan  

masyarakat pada lingkup tingkat kecamatan. 

b. Fungsi 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis 

penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa 

dan/atau kelurahan. 

2) Penyiapan bahan, fasilitasi, pengoordinasian dan pelaksanaan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau kelurahan 

sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan ketentuan 

peraturan yang ditetapkan. 

3) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau kelurahan di wilayah 

kecamatan. 

4) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum. 

5) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan 

sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, 
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pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan 

keagamaan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan 

ketentuan peraturan yang ditetapkan. 

6) Penyiapan bahan, fasilitasi dan pengoordinasian 

penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa 

dan/atau kelurahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di 

tingkat kecamatan. 

7) Asilitasi, koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan 

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi 

kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja 

pemerintahan daerah yang ada di kecamatan. 

8) Penginventarisasian dan fasilitasi pencegahan dan 

penanggulangan masalah sosial. 

9) Fasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya. 

10) Koordinasi dengan unit kerja terkait. 

11) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya. Pelaksanaan 

fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

4.1.3.3 Kepegawaian 

 

Kepegawaian ini berfungsi sebagai pengelola data serta dapat 

memproses data pegawai yang akan melaksanakan tugas dan fungsi pada 

masing-masing bagian. Sistem kepegawaian pada Kantor Kecamatan 

Pagerageung Tasikmalaya yang dikelola memudahkan dari setiap 
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pekerjaan. Dengan adanya sistem pengurutan maupun uraian tugas 

fungsi pada masing-masing diharapkan dapat mempermudah pegawai 

untuk lebih mengerti target yang meski dicapai pada masing-masing 

bagian pegawai sehingga diharapkan dapat terlayaninya setiap 

masyarakat yang berkunjung pada Kantor Kecamatan Pagerageung 

Tasikmalaya. Data pegawai dapat diimplementasikan secara otomatis 

yang terdapat di dalam sistem informasi kepegawaian. Salah satu upaya 

dalam mendukung adanya sistem data urut pegawai yang terdapat dalam 

sistem informasi kepegawaian secara otomatis yaitu dengan 

menggunakan sistem informasi yang dibuat melalui struktur organisasi 

yang jelas dan terperinci. Dengan menyediakan fungsi-fungsi yang akan 

dikembangkan pada sistem informasi kepegawaian, diharapkan dapat 

membantu kinerja di suatu lembaga/instansi tersebut. 

 

1. Unit Kerja 

 

Tabel 4.1 

Unit Kerja Kantor Kecamatan Pagerageung 

 

No Unit Kerja Jumlah 
Ketenagaan 

1 Camat 1 

2 Sekmat (Sekretaris Camat) 1 

3 Kasi Pembangunan 4 

4 Kasi PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) 3 

5 Kasi Tapem (Tata Pemerintahan) 3 

6 Kasi Trantibum (Ketentraman dan Ketertiban Umum) 3 

7 Kasi Perekonomian 2 

8 Kasubag Umum 4 

9 Kasubag Keuangan 1 

10 Pelaksana 5 

11 Honorer 3 

Jumlah 30 

Sumber : Bagian kepegawaian Kantor Kecamatan Pagerageung, 2019 
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2. Umur 

 

Perbedaan seringkali memberikan pengaruh terhadap karier 

pegawai dalam suatu perusahaan. Berdasarkan hasil penyebaran 

kuesioner kepada 20 orang responden, berikut adalah komposisi 

responden bedasarkan umur. 

Tabel 4.2  

Responden Berdasarkan Umur 

 

No Umur Jumlah 

1 < 30 tahun 13 

2 31-40 Tahun 6 

3 41-50 tahun 5 

4 > 50 Tahun 6 

Total 30 Orang 

 

Sumber: Data yang diolah 

 

3. Tingkat Pendidikan 

 

Perbedan tingkat pendidikan yang ditempuh pegawai bekerja akan 

berpengaruh terhadap pengembangan karier pegawai dalam suatu 

perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan jumlah pegawai 

Kantor Kecamatan Pagerageung yang berjumlah 20 orang, berikut adalah 

komposisi responden berdaarkan tingkat pendidikan. 
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Tabel 4.3 

Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

No Nama Jabatan Pendidikan 

1 Drs Enceng Muhtar, M.Si Camat S2 

2 Halim Kusumawijaya, S.IP Sekretaris Camat S1 

3 N. Opi Sopiah, S,Pd Kasi Pembangunan S1 

4 Dadan Kuswara Kasi Pembangunan SMA 

5 Apong Sumiati S.T Kasi Pembangunan S1 

6 Saepul Nurjaman S.E Kasi Pembangunan S1 

7 Asep Saepudin Kasi PMD SMA 

8 Wiwin Widianingsih S.Pd Kasi PMD SMA 

9 Apit Saepul Kasi PMD SMA 

10 Epi Saepulhaq, S.IP Kasi Tapem S1 

11 Dindin Solehudin Kasi Tapem SMA 

12 M. Ramdan Kasi Tapem SMA 

13 Kusnandar Kasi Trantibum SMA 

14 Aef Saepuloh Kasi Trantibum SMA 

15 Hadi Ismaya Kasi Trantibum SMA 

16 N. Nunung Daripah Kasi 
Perekonomian 

D3 

17 Nurisna Kasi 
Perekonomian 

SMA 

18 Solihin, S.IP Kasubag Umum S1 

19 Helmi Fauzi Kasubag Umum SMA 

20 Engkus Suhendar Kasubag Umum SMA 

21 Uwon Kasubag Umum SMA 

22 Ade Oan Kasubag Keuangan SMA 

23 Saepudin Pelaksana SMA 

24 Sulaeman Pelaksana SMA 

25 Ee Harun Pelaksana SMA 

26 Mumus Mulyadi Pelaksana SMA 

27 Diki Sadikin Pelaksana SMA 

28 Sri Novia Ratnasari Honorer SMA 

29 Usep Risman Honorer SMA 

30 Ucu Siti Honorer SMA 

Sumber: Data yang diolah 
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4. Masa Kerja 

 

Perbedaan lama tidaknya pegawai bekerja akan berpengaruh 

terhadap pengembangan karier pegawai dalam suatu perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan jumlah pegawai Kantor Kecamatan 

Pagerageung Tasikmalaya yang berjumlah 20 orang, berikut adalah 

komposisi responden berdasarkan lama bekerja. 

Tabel 4.4 

Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 

No Masa Kerja Jumlah 

1 < 2 Tahun 7 

2 3-4 Tahun 9 

3 5-8 Tahun 14 

 Total 30 Orang 

Sumber: Data yang diolah 

 

Perbedaan jenis kelamin dapat pembeda bagi seseorang untuk 

menentukan karier pegawai di dalam suatu perusahaan. Karena 

berkembangnya karier seseorang tergantung pada masing-masing 

pegawai untuk mencapai apa yang diharapkan. Berdasarkan hasil 

penyebaran kuesioner kepada 20 orang responden, berikut adalah 

komposisi responden berdasarkan jenis kelamin. 

Tabel  4.5 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 23 

2 Perempuan 7 

 Total 20 Orang 

Sumber: Data yang diolah 
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4.1.4 Fasilitas Yang Dimiliki 

Keberadaan sarana dan prasarana peralatan kerja sangat 

mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam sebuah 

organisasi. Sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Pagerageung dapat 

dilihat dari asset Kantor Kecamatan Pagerageung yang digolongkan 

dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan. 

Daftar inventaris asset sebagai berikut : 

a. Rumah Dinas Camat 

b. Rumah Dinas/Mess Staf 

c. Gedung Aula Kantor Kecamatan 

d. Kantor Kecamatan 

4.1.4.1 Fasilitas Operasional 

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan fungsi Kantor Kecamatan 

dan pelayanan masyarakat maka Kantor Kecamatan Pagerageung 

menyediakan ruangan untuk para pegawai, sarana dan prasarana yang 

menunjang untuk terciptanya pelayanan terhadap masayrakat ataupun 

dalam tugas dari fungsi- fungsi jabatan itu sendiri. 

 

4.1.4.2 Fasilitas Umum 

 

Sebagai jasa pelayanan masyarakat, Kantor Kecamatan 

Pagerageung juga dilengkapi dengan fasilitas standar, seperti keamanan 

dan cctv 24 jam, parkir luas, musholla, dan kantin. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelaksanaan Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari Di Kantor 

Kecamatan Pagerageung 

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada 30 responden 

yang terdiri dari 8 item pernyataan tentang penerapan sistem absensi 

sidik jari, maka dapat diketahui mengenai pernyataan responden terhadap 

penerapan sistem absensi sidik jari pada Kantor Kecamatan Pagerageung. 

Untuk dapat memudahkan penilaian dari jawaban responden, maka 

dibuat kriteria penilaian sebagai berikut: 

1. Sangat Setuju (SS) = 5 

2. Setuju (S) = 4 

3. Netral (N) = 3 

4. Tidak Setuju (TS) = 2 
5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada 30 

responden yang merupakan pegawai Kantor Kecamatan Pagerageung 

Tasikmalaya, maka diperoleh jawaban responden tentang penerapan 

sistem absensi sidik jari di Kantor Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya, 

berdasarkan indikator-indikator dibawah ini. 

1. Tabel Kriteria Variabel X (Penerpan Sistem Absensi Sidik Jari) 

 

Untuk membuat Tabel Kriteria Penerapan Sistem Absensi Sidik 

Jari, sebelumnya harus menentukan Jarak interval terlebih dahulu, Jarak 

Interval dicari dengan rumus sebagai berikut: 

30 

(5) −30(1) 

 

 

150−30 

 

 

120 

JI = 5 = 5 = 5 = 24 
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Tabel 4.6 

Kriteria Variabel X (Penerpan Sistem Absensi Sidik Jari) 

 

Nilai Kriteria 

130-154 Sangat Baik 

105-129 Baik 

80-104 Cukup Baik 

55-79 Tidak Baik 

30-54 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

 

2. Tabel Distribusi Frekwensi Penerpan Sistem Absensi Sidik Jari 

 

Hasil penelitian melalui kuisioner selanjutnya diinterprestasikan 

tiap item pertanyaan. Adapun rincian hasil dari kuisioner tersebut adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.7 

Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari Relatif Lebih Mudah 

 

Tanggapan Nilai Jumlah 
Responden 

Jumlah 
Skor 

Presentase 

Sangat Setuju 5 14 70 47% 

Setuju 4 16 64 53% 

Netral 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 30 134 100% 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

 

Dari tabel 4.7 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat 

sebesar 47% atau sebanyak 14 responden sangat setuju bahwa penerapan 

sistem absensi sidik jari relatif lebih mudah, terdapat sebesar 53% atau 

sebanyak 16 responden setuju bahwa penerapan sistem absensi sidik jari 

relatif lebih mudah. 
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Tabel 4.8 

Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari Relatif Lebih Sederhana 

 

Tanggapan Nilai Jumlah 
Responden 

Jumlah 
Skor 

Presentase 

Sangat Setuju 5 12 60 40% 

Setuju 4 18 72 60% 

Netral 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 30 132 100% 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

 

Dari tabel 4.8 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat 

sebesar 40% atau sebanyak 12 responden sangat setuju bahwa penerapan 

sistem absensi sidik jari relatif lebih sederhana, terdapat sebesar 60% atau 

sebanyak 18 responden setuju bahwa penerapan sistem absensi sidik jari 

relatif lebih sederhana. 

Tabel 4.9 

Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari Lebih Efektif 

 

Tanggapan Nilai Jumlah 
Responden 

Jumlah 
Skor 

Presentase 

Sangat Setuju 5 15 75 50% 

Setuju 4 14 56 47% 

Netral 3 1 3 3% 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 
Jumlah 30 134 100%  

Sumber : Data primer diolah (2019) 

 
Dari tabel 4.9 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat 

sebesar 50% atau sebanyak 15 responden sangat setuju bahwa penerapan 

sistem absensi sidik jari relatif lebih efektif, terdapat sebesar 47% atau 

sebanyak 14 responden setuju bahwa penerapan sistem absensi sidik jari 
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relatif lebih efekktif, terdapat sebesar 3% atau sebanyak 1 responden 

netral bahwa penerapan sistem absensi sidik jari relatif lebih efektif. 

Tabel 4.10 

Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari Lebih Akurat 

 

Tanggapan Nilai Jumlah 
Responden 

Jumlah 
Skor 

Presentase 

Sangat Setuju 5 13 65 43% 

Setuju 4 17 68 57% 

Netral 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 30 133 100% 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

 

Dari tabel 4.10 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat 

sebesar 43% atau sebanyak 13 responden sangat setuju bahwa penerapan 

sistem absensi sidik jari relatif lebih akurat, terdapat sebesar 57% atau 

sebanyak 17 responden setuju bahwa penerapan sistem absensi sidik jari 

relatif lebih akurat. 

Tabel 4.11 

Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari Lebi h Tepat 

 

Tanggapan Nilai Jumlah 
Responden 

Jumlah 
Skor 

Presentase 

Sangat Setuju 5 13 65 43% 

Setuju 4 17 68 57% 

Netral 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 30 133 100%  

Sumber : Data primer diolah (2019) 
 

Dari tabel 4.11 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat 

sebesar 43% atau sebanyak 13 responden sangat setuju bahwa penerapan 

sistem absensi sidik jari relatif lebih tepat, terdapat sebesar 57% atau 
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sebanyak 17 responden setuju bahwa penerapan sistem absensi sidik jari 

relatif lebih tepat. 

Tabel 4.12 

Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari Tidak Dapat Dimanipulasi atau 

Dipalsukan 

 

Tanggapan Nilai Jumlah 
Responden 

Jumlah 
Skor 

Presentase 

Sangat Setuju 5 13 65 43% 

Setuju 4 15 60 50% 

Netral 3 2 6 7% 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 30 131 100% 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

 

Dari tabel 4.12 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat 

sebesar 43% atau sebanyak 13 responden sangat setuju bahwa penerapan 

sistem absensi sidik jari tidak dapat dimanipulasi atau dipalsukan, 

terdapat sebesar 50% atau sebanyak 15 responden setuju bahwa 

penerapan sistem absensi sidik jari tidak dapat dimanipulasi atau 

dipalsukan, terdapat sebesar 7% atau sebanyak 2 responden netral bahwa 

penerapan sistem absensi sidik jari tidak dapat dimanipulasi atau 

dipalsukan. 

Tabel 4.13 

Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari Mengurangi Kegiatan Administrasi 

 

Tanggapan Nilai Jumlah Jumlah Presentase 

  Responden Skor  

Sangat Setuju 5 15 65 50% 

Setuju 4 14 56 47% 

Netral 3 1 3 3% 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 30 124 100% 

Sumber : Data primer diolah (2019) 
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Dari tabel 4.13 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat 

sebesar 50% atau sebanyak 15 responden sangat setuju bahwa penerapan 

sistem absensi sidik jari mengurangi kegiatan administrasi, terdapat 

sebesar 47% atau sebanyak 

14 responden setuju bahwa penerapan sistem absensi sidik jari 

mengurangi kegiatan administrasi, terdapat sebesar 3% atau sebanyak 1 

responden netral bahwa penerapan sistem absensi sidik jari mengurangi 

kegiatan administrasi. 

Tabel 4.14 

Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari Meningkatkan Disiplin Kerja 

 

Tanggapan Nilai Jumlah 
Responden 

Jumlah 
Skor 

Presentase 

Sangat Setuju 5 10 50 33% 

Setuju 4 19 76 64% 

Netral 3 1 3 3% 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 30 129 100% 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

 

Dari tabel 4.14 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat 

sebesar 33% atau sebanyak 10 responden sangat setuju bahwa penerapan 

sistem absensi sidik jari mengurangi kegiatan administrasi, terdapat 

sebesar 64% atau sebanyak 

19 responden setuju bahwa penerapan sistem absensi sidik jari 

mengurangi kegiatan administrasi, terdapat sebesar 3% atau sebanyak 1 

responden netral bahwa penerapan sistem absensi sidik jari mengurangi 

kegiatan administrasi. 
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3. Tabel Kriteria Rekapitulasi Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari 

Untuk mengetahui hasil dari Tabel kriteria Rekapitulasi Penerapan 

Sistem Absensi Sidik Jari yaitu dengan rumus sebagai berikut: 

 

Tabel 4.15 

Kriteria Rekapitulasi X (Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari) 

 

Nilai Kriteria 

1012-1204 Sangat Baik 

819-1011 Baik 

626-818 Cukup Baik 

433-625 Tidak Baik 

240-432 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel diatas, terdapat nilai 1012-1204atau kriteria sangat 

baik, terdapat nilai 819-1011atau kriteria baik, terdapat nilai 626-818atau 

cukup baik, terdapat 433-625 atau tidak baik, terdapat 240-432 atau 

sangat tidak baik. 

 

4. Tabel Rekapitulasi Variabel X (Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari) 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penulis. 

Berikut merupakan tabel rekapitulasi variabel X: 
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Tabel 4.16 

Rekapitulasi Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari 

 

No Uraian Skor 
Tertinggi 

Skor yang 
Dicapai 

Kriteria 

1. Penerapan sistem absensi sidik 
jari relatif lebih mudah 

20 x 5 = 100 134 Sangat Baik 

2. Penerapan sistem absensi sidik 
jari lebih sederhana 

20 x 5 = 100 132 Sangat Baik 

3. Penerapan sistem absensi sidik 
jari lebih efektif 

20 x 5 = 100 134 Sangat Baik 

4. Penerpan sistem absensi sidik 
jari lebih akurat 

20 x 5 = 100 133 Sangat Baik 

5. Penerapan sistem absensi sidik 
jari lebih tepat 

20 x 5 = 100 133 Sangat Baik 

6. Penerapan sistem absensi sidik 

jari tidak dapat dimanipulasi 

atau dipalsukan 

20 x 5 = 100  
131 

Sangat Baik 

7. Penerapan sistem absensi sidik 

jari mengurangi kegiatan 

administrasi 

20 x 5 = 100  
124 

Baik 

8. Penerapan sistem absensi sidik 

jari meningkatkan disiplin 

kerja 

20 x 5 = 100  
129 

Baik 

Jumlah Skor 800 1050 Sangat Baik 

Sumber : Data primer diolah (2019) 
 

Berdasarkan Tabel 4.16 mengenai hasil rekapitulasi indikator 

Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari di atas, menghasilkan skor 1050, 

skor ini terletak antara 1012 dan 1204 yang terletak pada klasifikasi 

sangat baik. Dalam rekapitulasi ini skor tertinggi terdapat pada 

pernyataan item kuisioner no 1 dan no 3 dengan skor 134 yang di 

tanggapi oleh 30 responden, sementara skor terendah terdapat pada item 

kuisioner no 7 dengan skor 124 yang di tanggapi oleh 30 responden. 

Maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari di 

Kantor Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya menurut persepsi karyawan 
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yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sangat baik. 

4.2.2 Pelaksanaan Disiplin Kerja Di Kantor Kecamatan Pagerageung 

 

1. Tabel Kriteria Variabel Y (Disiplin Kerja) 

 

Untuk membuat Tabel Kriteria Disiplin Kerja, sebelumnya sama 

dengan Tabel Kriteria Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari yaitu harus 

menentukan Jarak interval terlebih dahulu, Jarak Interval dicari dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

Tabel 4.17 

Kriteria Variabel Y (Disiplin Kerja) 

 

Nilai Kriteria 

130-154 Sangat Baik 

105-129 Baik 

80-104 Cukup Baik 

55-79 Tidak Baik 

30-54 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

 

2. Tabel Distribusi Frekwensi Disiplin Kerja 

 

Tabel 4.18 

Tujuan dari pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai harus 

sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan 

 

Tanggapan Nilai Jumlah 
Responden 

Jumlah Skor Presentase 

Sangat Setuju 5 9 45 30% 

Setuju 4 20 80 67% 

Netral 3 1 3 3% 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 30 128 100% 

Sumber : Data primer diolah (2019) 
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Dari tabel 4.18 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat 

sebesar 30% atau sebanyak 9 responden sangat setuju bahwa tujuan dari 

pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai harus sesuai dengan 

kemampuan yang bersangkutan, terdapat sebesar 67% atau sebanyak 20 

responden setuju bahwa tujuan dari pekerjaan yang dibebankan kepada 

pegawai harus sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan, terdapat 

sebesar 3% atau sebanyak 1 responden netral bahwa tujuan dari 

pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai harus sesuai dengan 

kemampuan yang bersangkutan. 

 

Tabel 4.19 

Pimpinan dapat dijadikan teladan dan panutan oleh bawahannya 

 

Tanggapan Nilai Jumlah 
Responden 

Jumlah 
Skor 

Presentase 

Sangat Setuju 5 8 40 27% 

Setuju 4 22 88 73% 

Netral 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah  30 128 100% 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

 

Dari tabel 4.19 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat 

sebesar 27% atau sebanyak 8 responden sangat setuju bahwa pimpinan 

dapat dijadikan teladan dan panutan oleh bawahannya, terdapat sebesar 

73% atau sebanyak 22 responden setuju bahwa Pimpinan dapat dijadikan 

teladan dan panutan oleh bawahannya. 
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Tabel 4.20 

Balas jasa yang diterima dapat mempengaruhi kedisiplinan pegawai 

 

Tanggapan Nilai Jumlah 
Responden 

Jumlah 
Skor 

Presentase 

Sangat Setuju 5 14 70 47% 

Setuju 4 15 60 50% 

Netral 3 1 3 5% 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 
Jumlah  30 133 100% 

Sumber : Data primer diolah (2019) 
Dari tabel 4.20 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat 

sebesar 47% atau sebanyak 14 responden sangat setuju bahwa balas jasa 

yang diterima dapat mempengaruhi kedisiplinan pegawai, terdapat 

sebesar 50% atau sebanyak 

15 responden setuju bahwa balas jasa yang diterima dapat mempengaruhi 

kedisiplinan pegawai, terdapat sebesar 3% atau sebanyak 1 responden 

netral bahwa balas jasa yang diterima dapat mempengaruhi kedisiplinan 

pegawai. 

Tabel 4.21 

Keadilan pimpinan sudah diterapkan dengan baik diinstansi 

 

Tanggapan Nilai Jumlah 
Responden 

Jumlah 
Skor 

Presentase 

Sangat Setuju 5 12 60 40% 

Setuju 4 16 64 53% 

Netral 3 2 6 7% 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah  30 130 100% 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

Dari tabel 4.21 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat 

sebesar 40% atau sebanyak 12 responden sangat setuju bahwa keadilan 

pimpinan sudah diterapkan dengan baik diinstansi, terdapat sebesar 53% 
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atau sebanyak 16 responden setuju bahwa keadilan pimpinan sudah 

diterapkan dengan baik diinstansi, terdapat sebesar 7% atau sebanyak 2 

responden netral bahwa keadilan pimpinan sudah diterapkan dengan baik 

diinstansi. 

Tabel 4.22 

Adanya kebersamaan membuat kerjasama yang baik 

 

Tanggapan Nilai Jumlah 
Responden 

Jumlah 
Skor 

Presentase 

Sangat Setuju 5 9 45 30% 

Setuju 4 17 68 57% 

Netral 3 4 12 13% 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah  30 125 100% 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

Dari tabel 4.22 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat 

sebesar 30% atau sebanyak 9 responden sangat setuju bahwa adanya 

kebersamaan membuat kerjasama yang baik, terdapat sebesar 57% atau 

sebanyak 17 responden setuju bahwa adanya kebersamaan membuat 

kerjasama yang baik, terdapat sebesar 13% atau sebanyak 4 responden 

cukup setuju bahwa adanya kebersamaan membuat kerjasama yang baik. 

Tabel 4.23 

Sanksi hukuman yang diterapkan mempengaruhi kedisiplinan pegawai 

 

Tanggapan Nilai Jumlah 
Responden 

Jumlah 
Skor 

Presentase 

Sangat Setuju 5 12 60 40% 

Setuju 4 18 72 60% 

Netral 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah  30 132 100% 

Sumber : Data primer diolah (2019) 
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Dari tabel 4.23 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat 

sebesar 40% atau sebanyak 12 responden sangat setuju bahwa sanksi 

hukuman yang diterapkan mempengaruhi kedisiplinan pegawai, terdapat 

sebesar 60% atau sebanyak 18responden setuju bahwa adanya sanksi 

hukuman yang diterapkan mempengaruhi kedisiplinan pegawai. 

Tabel 4.24 

Pimpinan yang berani bertindak tegas menerapkan hukuman akan diakui 

kepemimpinannya oleh pegawai 

 

Tanggapan Nilai Jumlah 
Responden 

Jumlah 
Skor 

Presentase 

Sangat Setuju 5 13 65 43% 

Setuju 4 16 64 53% 

Netral 3 1 4 4% 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah  30 133 100% 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

Dari tabel 4.24 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat 

sebesar 43% atau sebanyak 13 responden sangat setuju bahwa pimpinan 

yang berani bertindak tegas menerapkan hukuman akan diakui 

kepemimpinannya oleh pegawai, terdapat sebesar 53% atau sebanyak 16 

responden setuju bahwa pimpinan yang berani bertindak tegas 

menerapkan hukuman akan diakui kepemimpinannya oleh pegawai, 

terdapat sebesar 4% atau sebanyak 1 responden netral bahwa pimpinan 

yang berani bertindak tegas menerapkan hukuman akan diakui 

kepemimpinannya oleh pegawai. 
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Tabel 4.25 

Kedisiplinan pegawai akan tercipta apabila hubungan kemanusiaan 

berjalan dengan baik 

 

Tanggapan Nilai Jumlah 
Responden 

Jumlah 
Skor 

Presentase 

Sangat Setuju 5 13 65 43% 

Setuju 4 16 64 53% 

Netral 3 1 4 4% 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah  30 133 100% 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

Dari tabel 4.25 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat 

sebesar 43% atau sebanyak 13 responden sangat setuju bahwa 

kedisiplinan pegawai akan tercipta apabila hubungan kemanusiaan 

berjalan dengan baik, terdapat sebesar 53% atau sebanyak 16 responden 

setuju bahwa kedisiplinan pegawai akan tercipta apabila hubungan 

kemanusiaan berjalan dengan baik, terdapat sebesar 4% atau sebanyak 1 

responden netral bahwa kedisiplinan pegawai akan tercipta apabila 

hubungan kemanusiaan berjalan dengan baik. 

3. Tabel Kriteria Rekapitulasi Disiplin Kerja 

 

Untuk mengetahui hasil dari Tabel kriteria Rekapitulasi Disiplin 

Kerja yaitu dengan rumus sebagai berikut: 

30 (8 ) (5 ) JI = 30 (8 ) (1) – 
= 

1200 
− 

240 960 =        152 =  
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5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.26 

Kriteria Rekapitulasi Y (Disiplin Kerja) 

 

Nilai Kriteria 

1012-1204 Sangat Baik 

819-1011 Baik 

626-818 Cukup Baik 
433-625 Tidak Baik 
240-432 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 
 

4. Tabel Rekapitulasi Variabel Y (Disiplin Kerja) 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penulis. 

Berikut merupakan tabel rekapitulasi variabel Y: 

Tabel 4.27 Rekapitulasi Disiplin Kerja 

No Uraian Skor 
Tertinggi 

Skor yang 
Dicapai 

Kriteria 

1. Saya setuju bahwa tujuan dari 

pekerjaan yang dibebankan 

kepada pegawai harus sesuai 

dengan kemampuan pegawai 

yang bersangkutan. 

 

 

20 x 5 = 100 

 

 

128 

 

 

Baik 

2. Saya merasa bahwa pimpinan 

dapat dijadikan teladan dan 

panutan oleh para bawahannya. 

20 x 5 = 100  

128 
 

Baik 

3. Saya setuju bahwa balas jasa 

yang diterima kurang 

memuaskan dapat mempengaruhi 

kedisiplinan pegawai. 

20 x 5 = 100  

133 
 

Sangat 

Baik 
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4. Saya merasa bahwa keadilan 

pimpinan sudah diterapkan 

dengan baik pada instansi. 

20 x 5 = 100  

130 
Sangat 

Baik 

5. Adanya kebersamaan yang aktif 

antara atasan dan bawahan, dapat 

membuat saya merasa harmonis 

dalam mewujudkan kerja sama 

yang baik. 

20 x 5 = 100  

 

125 

 

 

Baik 

6. Saya setuju bahwa sanksi 

hukuman yang diterapkan ikut 

mempengaruhi baik/buruknya 

kedisiplinan pegawai. 

20 x 5 = 100  

132 
Sangat 

Baik 

7. Saya merasa bahwa pimpinan 

yang berani bertindak tegas 

menerapkan hukuman akan 

diakui kepemimpinannya oleh 

bawahannya. 

20 x 5 = 100  

 

133 

Sangat 

Baik 

8. Saya merasa bahwa kedisiplinan 

pegawai akan tercipta apabila 

hubungan kemanusiaan dalam 

instansi berjalan dengan baik. 

20 x 5 = 100  

133 
Sangat 

Baik 

Jumlah Skor 

800 

800 1042 Sangat 
Baik 

 

Berdasarkan Tabel 4.27 mengenai hasil rekapitulasi indikator 

Disiplin Kerja di atas, menghasilkan skor 1042, skor ini terletak antara 

1012 dan 1204 yang terletak pada klasifikasi sangat baik. Dalam 

rekapitulasi ini skor tertinggi terdapat pada pernyataan item kuisioner no 

3, no 7, dan no 8 dengan skor 133 yang di tanggapi oleh 30 responden, 

sementara skor terendah terdapat pada item kuisioner no 5 dengan skor 

125 yang di tanggapi oleh 30 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa 

Disiplin Kerja di Kantor Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya menurut 

persepsi karyawan yang menjadi responden dalam 
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penelitian ini adalah sangat baik. 

 

4.2.3 Analisis Data 

 

4.2.3.1 Uji Validitas Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari 

Dalam pengujian validitas instrumen rotasi pekerjaan dibagikan 

kepada 30 responden yang terdiri dari 8 pernyataan, dimana responden 

tersebut adalah pegawai Kantor Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya. 

Selanjutnya dilakukan pengujian setiap butir pernyataan dengan 

menggunakan korelasi product moment. Berdasarkan hasil perhitungan 

korelasi pada masing-masing butir pernyataan (terlampir), berikut adalah 

hasil analisisnya. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.28 

Hasil Uji Validitas Kuisioner Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari (X) 

 

No. Butir 

Instrumen 

Koefisien 

Korelasi 

R  

Keterangan Product 
moment 

1. 0,605 0,317 Valid 

2. 0,579 0,317 Valid 

3. 0,657 0,317 Valid 

4. 0,400 0,317 Valid 

5. 0,482 0,317 Valid 

6. 0,633 0,317 Valid 

7. 0,633 0,317 Valid 

8. 0,642 0,317 Valid 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0 (2019) 

Berdasarkan tabel 4.28 diketahui bahwa semua butir pernyataan 

memiliki koefisien korelasi diatas 0,317 dengan demikian seluruh butir 
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pernyataan pada instrumen penelitian Penerapan Sistem Absensi Sidik 

Jari dinyatakan valid. Berdasarkan hasil uji coba tersebut, validitas 

tertinggi adalah butir 3 dengan koefisien korelasi sebesar 0,657 dan 

validitas terendah adalah butir no 4 dengan nilai koefesien korelasi 

sebesar 0,400. 

4.2.3.2 Uji Validitas Disiplin Kerja 

 

Dalam pengujian validitas instrumen rotasi pekerjaan dibagikan 

kepada 30 responden yang terdiri dari 8 pernyataan, dimana responden 

tersebut adalah pegawai Kantor Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya. 

Selanjutnya dilakukan pengujian setiap butir pernyataan dengan 

menggunakan korelasi product moment. Berdasarkan hasil perhitungan 

korelasi pada masing-masing butir pernyataan (terlampir), berikut adalah 

hasil analisisnya. 

Tabel 4.29 

Hasil Uji Validitas Kuisioner Disiplin Kerja (Y) 

 

No. Butir 

Instrumen 

Koefisien 

Korelasi 

R  

Keterangan Product 
Moment 

1. 0,759 0,317 Valid 

2. 0,783 0,317 Valid 

3. 0,727 0,317 Valid 

4. 0,646 0,317 Valid 

5. 0,694 0,317 Valid 

6. 0,671 0,317 Valid 

7. 0,727 0,317 Valid 

8. 0,804 0,317 Valid 

Sumber: Data primer diolah dengan software SPSS 25.0 (2019) 
Berdasarkan tabel 4.29 diketahui bahwa semua butir pernyataan 

memiliki koefisien korelasi diatas 0,317 dengan demikian seluruh butir 
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pernyataan pada instrumen penelitian Disiplin Kerja dinyatakan valid. 

Berdasarkan hasil uji coba tersebut, validitas tertinggi adalah butir 8 

dengan koefisien  korelasi  sebesar 0,804 dan validitas terendah adalah 

butir no 4 dengan nilai koefesien korelasi sebesar 0,646. 

4.2.3.3 Uji Reliabilitas Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari 

 

Berdasarkan hasil uji validitas Penerapan Sistem Absensi Sidik 

Jari yang berjumlah 8 butir pernyataan dinyatakan Valid, maka pengujian 

dilanjutkan ke tahap uji reliabilitas Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari, 

dapat dilihat pada tabel 

4.8 di bawah ini: 

 

 

Tabel 4.30 

Hasil Uji Reliabilitas Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

 
N of Items 

,740 9 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Spss Versi 25 

 

Berdasarkan tabel diatas, uji realibilitas tersebut menunjukan 

Cronbach’s Alpha 0,740. Kriteria yang digunakan adalah sekurang-

kurangnya nilai koefisien Cronbach’s Alpha 0,60. Sehingga dapat 

dsimpulkan bahwa kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur dan 

dinyatakan reliabel. 
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4.2.3.4 Uji Reliabilitas Disiplin Kerja 

 

Tabel 4.31 

Hasil Uji Reliabilitas Disiplin Kerja (Y) 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha 
 

N of Items 

,776 9 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Spss Versi 25 

 

Berdasarkan tabel diatas, uji realibilitas tersebut menunjukan 

Cronbach’s Alpha 0,776. Kriteria yang digunakan adalah sekurang-

kurangnya nilai koefisien Cronbach’s Alpha 0,60. Sehingga dapat 

dsimpulkan bahwa kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur dan 

dinyatakan reliabel. 

 

 

4.2.3.5 Uji Koefisien Determinasi 

 

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh antara 

Variabel X (Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari) Terhadap Variabel Y 

(Disiplin Kerja) pada Kantor Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya 

dilakukan terhadap uji koefisien determinasi. Adapun perhitungan uji 

koefisien determinasi tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.32 Model Summary 

 

Model Summary 

 

 
Model 

 

 
R 

 

 
R 
Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 
1
 ,538
a 

 
,290 

 
,265 

2,7429
9 

a. Predictors: (Constant) : X 

b. Dependent Variable : Y 

 

Sumber : Data primer diolah menggunakan program SPSS v.25.0 

 

Adapun rumus untuk menghitung koefisien determinasi ini adalah 

sebagai berikut: 

Kd = r
2 

x 100% 

Kd = 0,290 x 100% Kd = 29 % 

Dari perhitungan diatas, diperoleh koefisien determinasi sebesar 29% 
 

Dari hasil tersebut, dapat di interpretasikan bahwa besarnya pengaruh 

variabel X (Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari) terhadap variabel Y 

(Disiplin Kerja) adalah sebesar 29% dan sisanya sebesar 71% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas pada penelitian ini. 

Hal lain yang tidak dibahas pada penelitian ini. 

4.2.3.6 Uji Regresi Linier Sederhana 

 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui dan 

menjawab permasalahan yang menjadi kajian penelitian, yaitu seberapa 

besar pengaruh penerapan sistem absensi sidik jari terhadap disiplin kerja 

karyawan. Variabel dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem 

Absensi Sidik Jari (X) dan Disiplin Kerja (Y). 

r
2 
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Tabel 4.33 Coefficients 

Coefficientsa 

 

 

 
Model 

 

 
Unstandardized 
Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

 

 

 
t 

 

 

 
Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant)
 10,423 7,18

8 
,20
3 

 

 
,538 

1,45

0 
3,38
1 

,15

8 
,00
2 

X ,686 

 
a. Dependent Variable: Y 
Sumber : Data primer diolah menggunakan software SPSS v.24.0 (2019) 

 

 

Maka diperoleh model persamaan regresinya adalah: 

 

Y = a + bX 

 

Y = 10,423 + 0,686X 

 

Dimana : 

 

Y = Disiplin Kerja 

 

X = Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari a = 10,423 

b = 0,686 

 

Dimana penerapan sistem absensi sidik jari mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel disiplin kerja karyawan. Hal ini dapat dilihat 

dari persamaan regresi sederhana sebagai berikut : 

1. Konstanta (a) = 10,423 menunjukan bahwa tanpa adanya variabel 

penerapan 

sistem absensi sidik jari maka besarnya disiplin kerja karyawan di 

Kantor Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya sebesar 10,423. 
2. Nilai koefisien regresi penerapan sistem absensi sidik jari (X) sebesar 

0,686 tingkat signifikan uji t (sig. t) sebesar 0,002 lebih kecil dari α = 
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0,05 (sig. 0,000 < α 0,05). Menyatakan bahwa setelah adanya 

penerapan sistem absensi sidik jari (X) di Kantor Kecamatan 

Pagerageung Tasikmalaya maka disiplin kerja karyawan meningkat 

sebesar 0,686. 

4.2.3.7 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T) 

Tabel. 4.34 Hasil Uji T 

Coefficientsa 

 

 
Model 

 
Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 
Coefficient
s 

 

 
t 

 

 
Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant)
 10,423 

7,188 
,203 

 
,538 

1,45

0 
3,38
1 

,15

8 
,00
2 

X ,686 

a. Dependent Variable: Disiplin Kerja 

Dari hasil analisis regresi di atas dapat diketahui nilai t hitung . 

Langkah- langkah pengujian sebagai berikut: 

1. Menentukan Hipotesis 

Ho : Ada pengaruh secara signifikan antara Penerapan Sistem 

Absensi Sidik Jari dengan Disiplin Kerja Ha : Tidak ada pengaruh 

secara signifikan antara Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari 

dengan Disiplin Kerja 

2. Menentukan tingkat signifikansi 

 atau 

0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam 

penelitian) 

3. Menentukan t hitung 

Berdasarkan tabel diperoleh t hitung sebesar 3,381 
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4. Menentukan t tabel 

Tabel 

kebebasan  (df) n-k-1 atau 20-1-1 = 18 (n adalah jumlah kasus 

dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 

diperoleh untuk t tabel sebesar 2,00 

5. Kriteria Pengujian 

Ho diterima jika –t tabel < t hitung < t tabel 

Ho ditolak jika -thitung < -t tabel atau t hitung > t tabel 

6. Membandingkan t hitung dengan t tabel 

Nilai t hitung > t tabel (3,381 > 2,00) maka Ho ditolak. 

7. Kesimpulan 

Oleh karena nilai t hitung > t tabel (3,381 > 2,00) maka Ho 

ditolak, artinya bahwa ada pengaruh secara signifikan antara 

Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari dengan Disiplin Kerja. Jadi 

dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem 

Absensi Sidik Jari dengan Disiplin Kerja pada Kantor Kecamatan 

Pagerageung Tasikmalaya. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan sistem absensi sidik jari yang diterapkan di Kantor Kecamatan 

Pagerageung Tasikmalaya adalah Sangat Baik, dibuktikan oleh 

rekapitulasi indikator penerapan sistem absensi sidik jari yang 

menghasilkan skor sebesar 1050, skor ini terletak antara 1012 dan 

1204 yang terletak pada klasifikasi sangat baik. 

2. Disiplin kerja karyawan di Kantor Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya 

adalah Sangat Baik, dibuktikan oleh rekapitulasi indikator disiplin kerja 

yang menghasilkan skor sebesar 1042, skor ini terletak antara 1012 

dan 1204 yang terletak pada klasifikasi sangat baik. 

3. Penerapan sistem absensi sidik jari mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap disiplin kerja karyawan Kantor Kecamatan Pagerageung 

Tasikmalaya sebesar 29% dan sisanya sebesar 71% dipengaruhi oleh  

faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

5.2. Saran 

Adapun saran yang penulis dapat sampaikan pada penelitian ini, 

sebaiknya Kantor Kecamatan Pagerageung melakukan hal-hal sebagai 

berikut :  

1. Sebaiknya Kantor Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya selalu 
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melakukan kontrol (pengecekan) terhadap mesin absensi sidik jari 

dengan sebaik- baiknya agar meminimalisir kerusakan sehingga hasil 

output yang dihasilkan selalu akurat dan dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. Sistem absensi sidik jari ini harus terus 

digunakan agar kehadiran karyawan di tempat kerja lebih teratur dan bisa 

meningkatkan disiplin kerja karyawan. 

2. Dapat mempertahankan dan meningkatkan disiplin kerja karyawan salah 

satuya dilakukan dengan cara menerapkan peraturan dan tata tertib kerja 

yang tegas. Dalam hal ini berkaitan dengan melaksanakan pekerjaan 

dengan tepat waktu, tidak terlambat masuk kerja dan pulang sesuai 

dengan jam kerja dan lebih meningkatkan kinerjanya dalam bekerja serta 

memberikan sanksi yang sesuai terhadap karyawan yang melakukan 

pelanggaran. 

3. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerja melalui penerapan sistem 

absensi sidik jari, salah satunya dengan mengoptimalkan kemampuan 

karyawan dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. 



DAFTAR PUSTAKA 
 

Buku 

 
Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik. 

(Cetakan kelima belas). Jakarta: Rineka Cipta. 

 
Davis, B. Gordon. 2012. Kerangkan Dasar Sistem Informasi Manajemen (Bagian 

II dan Pengembangannya). Jakarta : PT. Pustaka Binaman Resindo. 

Hasibuan, Melayu, S, P. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT 

Bumi Aksara. 

Hasibuan, Melayu, S, P. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT 

Bumi Aksara. 

Mangkunegara, Anwar, Prabu, A.A. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Bandung : PT.Remaja Rosda Karya. 

Misbach, M. Ifa. 2010. Dasyatnya Sisik Jari. Jakarta: Transmedia Jakarta. 

Riduwan. 2010. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. 

Bandung: Alfabeta. 

 
Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cetakan ke-

25). Bandung: CV Alfabeta. 

 

 
  



Jurnal 

 
Faisol. 2014. Penerapan Absensi Fingerprint dengan Motivasi dan Kinerja 

Karyawan di Fakultas Matematika IPB Jawa. Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen IPB. Jurnal Wahana Ekonomika. 

 

Maeysari, Erna 2013. Pengaruh Efektivitas Penerapan Fingerprint terhadap 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.. 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. 

eJournal Ilmu Pemerintahan. 

Sina, Muhammad Gazali, 2016. Efektivitas Pemasangan Absen Sidik Jari (Finger 

Scan) Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Rektorat 

Universitas Mulawarman Samarinda. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Mulawarman. eJournal Ilmu Pemerintahan 

 

Sumber Lain 

www.absensisidikjari.com, diakses pada 04 Januari 2019 

(http://www.sentraoffice.com/tips/mesin-absensi-sidik-jari-dan-

manfaatnya) 

diakses pada 04 Januari 2019. 

 
www.informatika.lipi.go.id/jurnal/implementasi-teknologibiometric-untuk-sistem- 

absensi-perkantoran diakses pada 04 Januari 2019 

http://peraturan.bpk.go.id 

http://www.absensisidikjari.com/
http://www.sentraoffice.com/tips/mesin-absensi-sidik-jari-dan-manfaatnya
http://www.sentraoffice.com/tips/mesin-absensi-sidik-jari-dan-manfaatnya
http://www.informatika.lipi.go.id/jurnal/implementasi-teknologibiometric-untuk-sistem-absensi-perkantoran
http://www.informatika.lipi.go.id/jurnal/implementasi-teknologibiometric-untuk-sistem-absensi-perkantoran
http://peraturan.bpk.go.id/


 

 

 

 

Lampiran 1 
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IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. Jenis Kelamin : 
a. Pria 

b. Wanita 

2. Pendidikan terakhir : 

a. SLTP 

b. SLTA/Sederajat 

c. D3 

d. S1 

3. Umur : Tahun 

4. Lama Bekerja : Tahun 

Tata cara pengisian kuesioner : 

- Bapak/Ibu sebagai pegawai pada Kantor Kecamatn Pagerageung 

Kabupaten Tasikmalaya diminta untuk memberikan tanggapan atau 

jawaban atas pertanyaan sebagai mana disebut dibawah ini: 

- Berikan jawaban hanya menandai salah satu jawaban yang telah 

disediakan dimasing-masing pertanyaan ( ). 

- Skala berikut ini dipakai untuk mendefinisikan pengukuran dari jawaban 

yaitu : 

5 = Sangat Setuju (SS) 

4 = Setuju (S) 

3 = Netral (N) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

1. KUESIONER PENERAPAN SISTEM ABSENSI SIDIK JARI 

 

NO ASPEK YANG DINILAI SS S N TS STS 

1 Penerapan sistem absensi sidik jari relatif lebih 

mudah 

     

2 Penerapan sistem absensi sidik jari relatif lebih 

sederhana 

     

3 Penerapan sistem absensi sidik jari lebih efektif      

4 Penerpan sistem absensi sidik jari lebih akurat      

5 Penerapan sistem absensi sidik jari lebih tepat      

6 Penerapan sistem absensi sidik jari tidak dapat 

dimanipulasi atau dipalsukan 

     

7 Penerapan sistem absensi sidik jari mengurangi      



 

 
 

 kegiatan administrasi      

8 Penerapan sistem absensi sidik jari meningkatkan 

disiplin kerja 

     

 

2. KUESIONER DISIPLIN KERJA 
 

NO ASPEK YANG DINILAI SS S N TS STS 

1 Saya setuju bahwa tujuan dari pekerjaan yang 

dibebankan kepada pegawai harus sesuai dengan 

kemampuan pegawai yang bersangkutan. 

     

2 Saya merasa bahwa pimpinan dapat dijadikan 

teladan dan panutan oleh para bawahannya. 

     

3 Saya setuju bahwa balas jasa yang diterima kurang 

memuaskan dapat mempengaruhi kedisiplinan 

pegawai. 

     

4 Saya merasa bahwa keadilan pimpinan sudah 

diterapkan dengan baik pada instansi. 

     

5 Adanya kebersamaan yang aktif antara atasan dan 

bawahan, dapat membuat saya merasa harmonis 

dalam mewujudkan kerja sama yang baik. 

     

6 Saya setuju bahwa sanksi hukuman yang 

diterapkan ikut mempengaruhi baik/buruknya 

kedisiplinan pegawai. 

     

7 Saya merasa bahwa pimpinan yang berani 

bertindak tegas menerapkan hukuman akan diakui 

kepemimpinannya oleh bawahannya. 

     

8 Saya merasa bahwa kedisiplinan pegawai akan 

tercipta apabila hubungan kemanusiaan dalam 

instansi berjalan dengan baik. 

     

Lampiran 2 

 

HASIL KUESIONER VARIABEL X 
 

RESPON 

DEN 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 TOTAL 

1 
5 5 5 5 4 5 5 5 39 

2 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 

3 
4 4 5 4 5 4 5 4 35 

4 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 32 



 

 
 

          

6 
5 5 5 5 4 4 5 5 38 

7 
4 5 3 4 5 5 5 4 35 

8 
4 4 4 5 4 3 3 3 30 

9 
4 5 5 4 5 5 5 5 38 

10 
5 4 4 5 5 4 4 4 35 

11 
4 4 4 4 4 5 4 5 34 

12 
5 5 5 5 5 5 5 4 39 

13 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 

14 
4 4 4 4 4 3 4 4 31 

15 
5 4 5 5 5 5 4 5 38 

16 
4 4 4 4 4 4 5 4 33 

17 
4 5 5 4 5 4 4 5 36 

18 
5 4 4 5 4 5 4 5 36 

19 
4 4 4 4 4 5 4 4 33 

20 
4 5 5 4 5 5 4 4 36 

21 
5 5 4 4 4 4 4 4 34 

22 
5 5 5 4 5 4 5 4 37 

23 
4 5 4 5 4 4 5 5 36 

24 
5 5 5 5 4 4 5 4 37 

25 
4 4 5 5 4 4 5 4 35 

26 
4 4 5 5 4 4 5 4 35 

27 
5 4 5 4 5 5 5 5 38 

28 
5 4 4 4 5 5 5 4 36 

29 
5 4 4 4 5 4 4 4 34 

30 
5 4 5 5 4 5 4 4 36 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 
 

 

HASIL KUESIONER VARIABEL Y 
 

 

RESPON 

DEN 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 TOTAL 

1 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 

2 
4 4 5 4 4 4 5 4 34 

3 
4 4 4 5 4 4 4 4 33 

4 
5 5 5 4 5 5 5 5 39 



 

 
 

5 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 

6 
5 5 5 5 4 5 5 5 39 

7 
4 5 5 5 5 4 5 5 38 

8 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 

9 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 

10 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 

11 
4 4 4 5 5 4 4 5 35 

12 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 

13 
4 4 3 4 4 4 3 4 30 

14 
5 5 4 5 4 5 5 5 38 

15 
5 5 4 4 5 5 4 4 36 

16 
3 4 4 3 4 4 5 3 30 

17 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 

18 
4 4 4 4 3 4 4 4 31 

19 
4 4 4 4 3 4 4 4 31 

20 
4 4 5 5 5 5 5 5 38 

21 
4 4 4 4 3 4 4 4 31 

22 
4 4 5 5 5 4 4 4 35 

23 
4 4 5 4 4 4 4 4 33 

24 
4 4 4 4 3 5 4 5 33 

25 
4 4 4 4 4 5 4 4 33 

26 
5 4 5 3 4 5 5 4 35 

27 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 

28 
4 4 5 5 4 4 4 5 35 

29 
5 4 5 5 4 4 5 5 37 

30 
4 4 5 4 4 5 5 5 36 



 



 

 

 

 

 

Lampiran 4 

 

Correlations 

 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 TOTALX 

X1 Pearson Correlation 1 ,191 ,293 ,396*
 ,261 ,317 ,174 ,229 ,605**

 

 
Sig. (2-tailed) 

 
,312 ,116 ,031 ,164 ,088 ,357 ,224 ,000 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2 Pearson Correlation ,191 1 ,291 ,110 ,247 ,180 ,412*
 ,310 ,579**

 

 
Sig. (2-tailed) ,312 

 
,119 ,563 ,188 ,341 ,024 ,095 ,001 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X3 Pearson Correlation ,293 ,291 1 ,351 ,232 ,183 ,366*
 ,316 ,657**

 

 
Sig. (2-tailed) ,116 ,119 

 
,057 ,218 ,333 ,047 ,089 ,000 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X4 Pearson Correlation ,396*
 ,110 ,351 1 -,222 ,026 ,112 ,141 ,400*

 

 
Sig. (2-tailed) ,031 ,563 ,057 

 
,239 ,892 ,557 ,458 ,029 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X5 Pearson Correlation ,261 ,247 ,232 -,222 1 ,360 ,232 ,141 ,482**
 

 
Sig. (2-tailed) ,164 ,188 ,218 ,239 

 
,051 ,218 ,458 ,007 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X6 Pearson Correlation ,317 ,180 ,183 ,026 ,360 1 ,281 ,493**
 ,633**

 

 
Sig. (2-tailed) ,088 ,341 ,333 ,892 ,051 

 
,132 ,006 ,000 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X7 Pearson Correlation ,174 ,412*
 ,366*

 ,112 ,232 ,281 1 ,316 ,633**
 



 
 
 
 

 
 

Sig. (2-tailed) 

N 

,357 

30 

,024 

30 

,047 

30 

,557 

30 

,218 

30 

,132 

30 

 
 

30 

,089 

30 

,000 

30 

X8 Pearson Correlation ,229 ,310 ,316 ,141 ,141 ,493**
 ,316 1 ,642**

 

 
Sig. (2-tailed) ,224 ,095 ,089 ,458 ,458 ,006 ,089 

 
,000 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

TOTALX Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

,605**
 

,000 

30 

,579**
 

,001 

30 

,657**
 

,000 

30 

,400*
 

,029 

30 

,482**
 

,007 

30 

,633**
 

,000 

30 

,633**
 

,000 

30 

,642**
 

,000 

30 

1 

30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 
 
 
 

 

Lampiran 5 

 

Correlations 

 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 JUMLAHY 

Y1 Pearson Correlation 1 ,716**
 ,412*

 ,364*
 ,375*

 ,638**
 ,447*

 ,564**
 ,759**

 

 
Sig. (2-tailed) 

 
,000 ,024 ,048 ,041 ,000 ,013 ,001 ,000 

 N 31 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y2 Pearson Correlation ,716**
 1 ,342 ,421*

 ,552**
 ,585**

 ,517**
 ,517**

 ,783**
 

 
Sig. (2-tailed) ,000 

 
,065 ,020 ,002 ,001 ,003 ,003 ,000 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y3 Pearson Correlation ,412*
 ,342 1 ,367*

 ,453*
 ,341 ,733**

 ,517**
 ,727**

 

 
Sig. (2-tailed) ,024 ,065 

 
,046 ,012 ,065 ,000 ,003 ,000 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y4 Pearson Correlation ,364*
 ,421*

 ,367*
 1 ,468**

 ,114 ,202 ,707**
 ,646**

 

 
Sig. (2-tailed) ,048 ,020 ,046 

 
,009 ,548 ,285 ,000 ,000 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y5 Pearson Correlation ,375*
 ,552**

 ,453*
 ,468**

 1 ,321 ,378*
 ,378*

 ,694**
 

 
Sig. (2-tailed) ,041 ,002 ,012 ,009 

 
,084 ,039 ,039 ,000 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y6 Pearson Correlation ,638**
 ,585**

 ,341 ,114 ,321 1 ,516**
 ,516**

 ,671**
 

 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,065 ,548 ,084 

 
,004 ,004 ,000 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y7 Pearson Correlation ,447*
 ,517**

 ,733**
 ,202 ,378*

 ,516**
 1 ,457*

 ,727**
 



 
 
 
 

 
 

Sig. (2-tailed) 

N 

,013 

30 

,003 

30 

,000 

30 

,285 

30 

,039 

30 

,004 

30 

 
 

30 

,011 

30 

,000 

30 

Y8 Pearson Correlation ,564**
 ,517**

 ,517**
 ,707**

 ,378*
 ,516**

 ,457*
 1 ,804**

 

 
Sig. (2-tailed) ,001 ,003 ,003 ,000 ,039 ,004 ,011 

 
,000 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

TOTALY Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

,759**
 

,000 

30 

,783**
 

,000 

30 

,727**
 

,000 

30 

,646**
 

,000 

30 

,694**
 

,000 

30 

,671**
 

,000 

30 

,727**
 

,000 

30 

,804**
 

,000 

30 

1 

30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 
 

Lampiran 6 
 

Reliability Statistics Variabel X 

Cronbach's 

Alpha 

 
 

N of Items 

,740 9 

 

 
Lampiran 7 

 

Reliability Statistics Variabel Y 

Cronbach's 

Alpha 

 
 

N of Items 

,776 9 
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