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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di era teknologi canggih seperti sekarang ini peran sumber daya manusia 

dalam menentukan keberasilan perusahaan menjadi elemen yang sangat 

penting. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan serta 

kemampuannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang sifatnya eksternal 

maupun internal, sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya 

manusia. Ini berarti untuk menghadapi tuntutan kemajuan teknologi, 

perkembangan sumber daya manusia merupakan keharusan mutlak. Unsur 

manusia dalam manajemen berkembang menjadi suatu bidang ilmu 

manajemen yang di sebut Manajemen Sumber Daya Manusia. Tetapi 

bagaimanapun canggihnya teknologi yang digunakan, tidak akan dapat 

digunakan dengan baik tanpa adanya sumber daya manusia yang mampu 

mengelolanya ( Fathoni : 2006).  

Dalam pelaksanaan disiplin kerja pegawai tidak lepas dari adanya 

Manajemen Sumber Daya Manusia. Disiplin kerja merupakan kondisi 

organisasi atau iklim kerja yang sangat penting dalam mencapai tujuan 

organisasi. Tanpa disiplin kerja akan sulit dapat mewujudkan efektivitas dan 

efisiensi kerja, sehingga akan sulit pula dalam mencapai tujuan organisasi 

yang maksimal. (Robert L. Malthis dan John H. Jackson : 2002) menjelaskan 

yang disebut dengan disiplin adalah merupakan bentuk pelatihan yang 

menegakkan peraturan-peraturan perusahaan. Mereka sering kali dipengaruhi 

oleh sistem disiplin didalam perusahaan adalah para karyawan yang 

bermasalah. Dengan adanya disiplin diharapkan suatu pekerjaan dapat 

dilakukan dengan seefektif mungkin dan seefisien mungkin. 

Salah satu cara untuk meningkatkan disiplin pada suatu instansi yaitu 

dengan menerapkan presensi dengan menggunakan sidik jari. Sistem presen 

sidik jari dengan menggunakan sebuah alat fingerprint yaitu peralatan 

presensi canggih yang dapat merekam sidik jari seseorang, dengan demikian 
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hal ini akan menghindari terjadinya korupsi waktu yang sering dilakukan 

dengan cara menitip absen kepada orang lain dan dengan alat ini akan 

melahirkan generasi yang bertanggung jawab dan memiliki sumberdaya 

manusia yang tinggi. 

Sidik jari merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan dalam 

mengidentifikasi seseorang. Bahkan saat ini sidik jari merupakan teknologi 

yang dirasa cukup handal karena terbukti relatif akurat, aman dan nyaman 

untuk dipakai sebagai identfikasi bila dibandingkan dengan sistem biometrik 

yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa sifat sidik jari yaitu antara 

lain: layak (feasible), berbeda satu sama lain (distinct), tetap (penent), akurat 

(accurate), handal (reliable) dan dapat diterima (acceptable). Sejak dulu sidik 

jari telah diketahui keunikannya, bahwa tidak ada seorangpun di dunia ini 

yang memiliki sidik jari yang sama persis. Sehingga telah dimanfaatkan 

untuk pengenalan dan pelacakan identitas seseorang. Dalam beberapa tahun 

terakhir, ketertarikan pada sidik jari berdasarkan sistem biometrik telah 

tumbuh secara signifikan. Tentu saja harapan adanya sistem identifikasi yang 

cepat dan tepat bukan hanya untuk pencarian dan pembuktian pelaku 

kejahatan, tetapi juga diharapkan dapat menjadi pengganti cara-cara 

pengamanan konvensional misalnya dengan password dan PIN.  

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka pada penulisan laporan Tugas 

Akhir ini mengambil judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN ABSEN 

FINGERPRINT TERHADAP KEDISIPLINAN KARYAWAN PERUM 

PERUMNAS REGIONAL V KOTA SEMARANG”. 

 

1.2 Ruang Lingkup Penulisan 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan, 

maka perlu ruang lingkup yang jelas. Adapun ruang lingkup Tugas Akhir 

dalam hal ini adalah :  

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia. 

2. Pengertian disiplin kerja. 
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3. Macam-macam disiplin kerja. 

4. Peraturan disiplin kerja pegawai pada Perum Perumnas Regional V 

Kota Semarang. 

5. Jenis hukuman disiplin pada Perum Perumnas Regional V Kota 

Semarang. 

 

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis memiliki tujuan dan manfaat 

kegunaan Tugas Akhir sebagai berikut : 

 

1.3.1 Tujuan disusunnya Tugas Akhir ini adalah: 

a. Untuk mengetahui gambaran umum tentang Perum Perumnas 

Regional V Kota Semarang.  

b. Untuk membandingkan teori yang diterima dibangku kuliah 

dengan praktek yang dilaksanakan pada Perum Perumnas Regional 

V Kota Semarang. 

c. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh efektivitas penerapan 

absen fingerprint terhadap kedisiplinan karyawan Perum Perumnas 

Regional V Kota Semarang.  

 

1.3.2 Kegunaan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Dapat memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan teori yang 

telah dipelajari di bangku perkuliahan dan membandingkannya 

dengan kenyataan di lingkungan dunia usahai. 

b. Sarana untuk menjalin hubungan baik antara Fakultas Ekonomika 

dan Bisnis Universitas Diponegoro dengan Perum Perumnas 

Regional V Kota Semarang. 

 

1.4 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 
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Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan beberapa jenis 

data dan metode pengumpulan data yang beragam. 

 

1.4.1 Jenis Data 

Menurut sumbernya data terbagi 2, yaitu : 

1.  Data Primer 

Data Primer yang diperoleh dari kerja praktek ini dilakukan 

dengan memulai melakukan wawancara dengan karyawan pada 

Perum Perumnas Regional V Kota Semarang. 

2.  Data Sekunder 

Data sekunder yang diperoleh adalah gambaran umum, data-

data yang berhubungan dengan efektivitas penerapan absen 

fingerprint terhadap kedisiplinan karyawan Perum Perumnas 

Regional V Kota Semarang. 

 

1.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses 

yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta 

untuk tujuan  tertentu. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penulisan laporan ini, antara lain: 

a. Metode Observasi 

Menurut Marzuki (2000:18), metode observasi adalah 

suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau 

fenomena yang diselidiki. Observasi dalam Tugas Akhir ini 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung 

pada Perum Perumnas Regional V Kota Semarang.  

b. Metode Wawancara 

Menurut Marzuki (2000:62), Metode wawancara adalah 

suatu cara pengumpulan dengan tanya jawab sepihak yang 

dilakukan dengan sistematis berdasarkan tujuan penulis. 
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Dalam hal ini dilakukan wawancara langsung degan pegawai 

Perum Perumnas Regional V Kota Semarang.  

c. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah Pengumpulan data-data yang 

dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari dari buku-

buku milik perusahaan dan refrensi buku-buku yang 

mencakup tentang bahan yang dicari. Studi Pustaka diperoleh 

dari membaca buku-buku milik perusahaan dan mencari 

refrensi di perpustakaan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Tugas Akhir ini terdiri dari empat Bab, diantaranya adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan Latar Belakang, Ruang Lingkup 

Penulisan, Tujuan dan Kegunaan, Metode Pengumpulan Data, 

Jenis Data, Sistematika Penulisan. 

 

BAB II :  GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Pada bab ini dijelaskan secara singkat gambaran umum Perum 

Perumnas Regional V Kota Semarang, Berisikan Profil Singkat 

Perum Perumnas, Sejarah Berdirinya Perusahaan, Visi Misi, 

Wilayah Perum Perumnas, Struktur Organisasi, Deskripsi 

Jabatan, Ruang Lingkup dan Aktivitas. 

 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

 Pada bab ini diuraikan mengenai efektivitas penerapan absen 

fingerprint terhadap kedisiplinan karyawan Perum Perumnas 

Regional V Kota Semarang. 
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BAB IV  : PENUTUP 

Pada bab ini berisi rangkuman yang telah di tulis dalam hasil 

pembahasan tinjauan teori dan praktek tentang efektivitas 

penerapan absen fingerprint terhadap kedisiplinan karyawan 

Perum Perumnas Regional V Kota Semarang. 

 

 


