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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh etos kerja dan disiplin 

keja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Pakuniran Kabupaten 

Probolinggo. Jenis penelitian ini menggunakan eksplanatori riset dengan 

pendekatan kuantitaif. Jumlah sampel sebanyak 32 pegawai termasuk pimpinan 

didalamnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  regresi 

linier berganda dengan uji hipotesis meliputi uji F dan uji t dan diolah dengan 

software SPSS. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu mealaui 

penyebaran kuesioner. Hasil dari penelitian ini yaitu etos kerja dan disiplin kerja 

berpengaruh positif dan signifikan secara simultan dan parsial terhadap kinerja 

pegawai. 

Kata Kuncu:  Pengaruh etos kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 The purpose of this study was to determine the effect of the work ethic and 

work discipline on employee performance in Pakuniran Sub-district Office, 

Probolinggo Regency. this type of research used explanatory research with 

quantitative approaches. The sample in this study were 32 permanent employees 

included leaders in it. The analytical method used in this study is multiple linear 

regression analysis with hypothesis testing using t test and F test, and analysis 

procesed with SPSS software. Data collections method used were questionnaire. 

From this study provides result and shows that there is partial and simultaneously 

a relationship or influence work ethic and work discipline on employee 

performance. 

Keywords : work ethic and work discipline on employee performance 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusuia memiliki peranan penting bagi organisasi atau 

perusahaan karena sumber daya manusia  memiliki peranan dalam pengelolaan 

sistem dalam sebuah organisasi atau perusahaan, agar sistem berjalan dengan 

baik maka pengelolaan sumberdaya manusianya harus benar-benar diperhatikan 

terkait dengan aspek-asspek yang berkaitan dengan kualitas sumber daya 

manusia tersebut. Sebagai indikator yang sangat penting dalam pencapaian 

tujuan organisasi secara efektif  sumber daya manusia yang unggul dan 

berkualitas sangat dibutuhkan untuk kemajuan sebuah organisasi ataupun 

perusahaan karena ini akan menjadi penentu dalam berjalannya berbagai 

aktivitas serta dalam mencapai tujuannya.  

Keberhasilan dari organisasi atau perusahaan tidak lepas dari kualitas 

sumber daya yang unggul sehingga organisasi melalui manajemen sumber daya 

manusianya dituntut untuk mampu meningkatkan suber daya manusia yang ada. 

Segala potensi yang ada pada sumber daya manusia yang terdapat disetiap 

individu dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan dari sebuah organisasi melalui 

daya pikir serta daya fisik yang dapat dimanfaatkan secara terpadu dan optimal 

untuk kepentingan organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Permasalahan yang sering dijumpai dalam sebuah organisasi terkait dengan 

permasalahan sumber daya manusia adalah manakala kinerja organisasi  yang 



telah baik dapat rusak oleh berbagai sikap dan perilaku manusia yang ada 

didalamnya dengan demikian perlu adanya pengawasan yang maksimal 

sehingga memberikan pengaruh positif terhadap kinerja. 

Secara umum sebuah organisasi atau perusahaan sanangat memperhatikan 

serta mengoptimalkan peran tenaga kerja dalam meningkatkan kinerja karena 

hal ini berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi. Setiap 

organisasi atau perusahaan tentu berharap memiliki sumber daya manusia yang 

berkualitas dan kinerja yang baik didalam menjalankan seluruh aktivitas 

didalamnya, karena hal ini akan menentukan dari keberhasilan organisasi atau 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Secara umum kinnerja merupakan pencapaian atau hasil kerja baik secara 

kualitas maupun kuantitas yang telah dicpai oleh seorang pegawai didalam 

sebuah organisasi sesuai dengan tanggung tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan  Mangkunegara (2016:67). Kinerja yang baik tentu tidak lepas dari 

beberapa faktor antara lain etos kerja dan disiplin kerja yang dimiliki seorang 

pegawai dalam melakukan aktivitasnya didalam organisasi, apabila seorang 

memiliki etos kerja yang tinggi tentu akan memiliki sikap tanggung jawab 

terhadap setiap apa yang dilakukannya serta totalitas dalam bekerja. 

Menurut Darodjat (2015) Etos kerja merupaka seperangkat perilaku positif dan 

fondasi yang mencakup motivasi yang menggerakkan mereka, karakteristik 

utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap-

sikap, aspirasi, keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip, dan standar-standar. 



Dengan demikian ketika sumber daya manusia mampu menerapkan etos kerja 

dalam sebuah organisasi dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kerja 

dan kinerja yang mampu memberikan hasil akhir yang maksimal. 

Dilihat dari perspektif Islam terkait dengan etos kerja bahwa islam 

merupakan suatu sistem keimnan tentu memiliki sebuah pandangan positif 

terhadap masalah etos kerja, yang mana dalam hal ini memerlukan kesadaran 

yang kuat pada individu tertentu tentang kaitan suatu pekerjaan dengan tujuan 

hidupnya secara menyeluruh, dari situ maka manusia akan bisa memberi makna 

tentang tujuan dari hidupnya dengan kata lain seseorang akan merasa sulit 

bekerja denga tekun apabila pekerjaan tersebut tidak mampu memberi makna 

baginya, dan tidak bersangkutan dengan tujuan hidupnya baik secara langsung 

dan tidak langsung. 

Dengan meningkatkan etos kerja akan meningkatkan kompetensinya, tentu 

ini akan menjadi modal dasar bagi seseorang untuk meningkatkan pengetahuan 

dan keteampilannya dan akan menumbuhkan sebuah karakter yang unggul bagi 

karyawan. Karena kepandaian saja tidaklah cukup jika merasa malas didalam 

bekerja, denagn potensi dan karakter yang dimiliki seoarang karyawan 

diharapkan mampu memberikan pengaruh yang baik terhadap kinerjanya dan 

perusahaan bisa meminimalisir masalah internal karena ada peningkatan 

produktivitas karyawan. 

Hal ini juga menjadi akar dari kesuksesan dari sebuah organisasi atau 

perusahaan, maka pentingnya membangun etos kerja sedini mungkin karena etos 



kerja merupakan pondasi dari itu tidak hanya kompetensi dan keterampilan, 

sebagai pondasi maka perlu ditanamkan etos kerja terlebih dahulu. Organisasi 

atau yang memberikan pelatihan dalam menanamkan atau membangun etos 

kerja terhadap karyawannya merupakan sebuah investasi yang akan   

membangun kedisiplinan terhadap karyawan. 

Seperti yang dijelaskan oleh Hasibun (2015), kedisiplinan adalah kunci 

keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan tujuannya. Maka dari itu 

pentingnya kedisiplinan dalam bekerja yaitu ada beberapa alasan positif dari 

sikap dan berperilaku disiplin dalam bekerja antara lain, mampu meminimalisir 

masalah dalam bekerja seperti halnya keterlambatan danlam bekerja dan 

persentase absensi yang tinggi yang akan memberi dampak negative terhadap 

organisasi atau perusahaan, kemudian tetap menjaga standar organisasi atau 

perusahaan, dan menghidari masalah hukum dikemudian hari tentu diawal sudah 

dibentuk kesepakatan hitam diatas putih tentang aturan didalam bekerja 

sehingga apabila dikemudian hari dilanggar akibat dari kedipsiplinan kerja 

rendah maka akan menerima konsekuensi sesuai dengan hukum yang ada.  

Bagi organisasi atau perusahaan penegakkan disiplin kerja adalah hal yang 

sangat penting, karena dengan adanya disiplin kerja maka akan terpelihara tata 

tertib serta kelancaran aktivitas organisasi atau perusahaan, sedang bagi 

karyawan itu sendiri disiplin dalam bekerja mampu memberikan dampak 

terhadap suasana yang menyenangkan sehingga dapat menambah semangat 

dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga memperoleh hasil yang maksimal. 



Akan tetapi disiplin kerja bukan didominasi oleh karena adanya peraturan-

peraturan yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan sehingga merasa berada 

dalam tekanan dibawah aturan yang ada dan memiliki dampak yang buruk 

terhadap kualitas kerjanya, akan tetapi kesadaran dalam diri individu bahwa 

kedipsilinan merupakan bagian dari bentuk pengabdian terhadap organisasi dan 

merupakan sikap profesionalitas kerja dari individu tersebut sehingga dengan hal 

itu akan merasa memiliki kebebasan didalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai pekerja. 

Faktor-fakor yang mempengaruhi kedipsilinan karyawan juga harus 

diperhatikan oleh organisasi atau perusahaan seperti gaji dan kompensasi, 

peraturan peraturan tertulis yang berkaitan standar operasional organisasi atau 

perusahaan, serta diberlakukannya sangsi nyata bagi setiap pelanggar, dan tak 

kalah penting adalah perasan atasan karena tumbuhnya sikap disiplin dari 

bawahan tidak lepas dari campur tangan atasan, karena setiap apa yang 

dilakukan oleh atasan akan menjadi contoh bagi bawahannya jadi memulai 

dengan diri sendiri. Pemimpin yang memiliki sikap disiplain didalam bekerja 

akan disegani oleh bawahannya sehingga dengan persaan menyegani tersebut 

secara tidak langsung akan menumbuhkan sikap disiplin dalam bekerja yang 

diharapkan mampu memberikan pengaruh yang positif terhada kinerjanya. 

Pencapaian suatu tujuan dari organisasi atau perusahaan merupakan bukti bahwa 

terdapat kinerja sumber daya manusia yang bagus didalamnya. Kinerja 

merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan didalam 

periode tertentu dalam melaksanakan aktivitas di bandingkan dengan berbagai 



kemungkinan, seperti standard hasil kerja, target, atau sasaran, maupun kriteria 

yang telah dientukan diawal dan sudah disepakati bersama. Istilah lain dari 

kinerja yaitu job performance dimana job performance merupakan teori 

psikologi tentang proses tiingkah aku kerja seorang sehingga ia menghasilkan 

sesuatu yang menjadi tujuan dari pekerjaannya. 

Begitupun didalam instansi pemerintahan yang mana dalam aktivitasnya 

dan tujuannya tidak beroentasi pada profit, akan tetapi lebih dari itu adalah 

bagaimana meningkatkan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan bagi 

masyarakat, tanpa adanya kinerja yang baik maka mustahil semua itu akan 

terealisasi.  

Berdasrkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah 

prinsipnya mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tujuan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dengan meningkatkan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat. Dalam menjalankan 

pemerintahannya pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota 

memiliki perangkat tersendiri yaitu pemerintahan pada tingkat kecamatan, 

diamana tugas serta wewenangnya mengurus hal-hal terkait pemenuhan 

kebutuan masyarakat setempat.  

Namun pada kenyataan yang ada masih banyak keluhan-keluhan yang 

dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Pakuniran Kabupaten 

Probolinggo terkait dengan pelayanan, diantaranya dalam proses pembuatan E-

KTP, dimana banyak masyarakat yang mengeluh terkait proses pembuatan E-



KTP yang sangat lama. Didalam permassalahan yang ada pada kantor kecamatan 

Pakuniran tersebut menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kinerja pegawai yang 

ada pada kantor kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan 

latar belakang diatas maka dalam penelitian ini diangkat sebuah judul penelitian 

“PENGARUH ETOS KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA 

PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN PAKUNIRAN KABUPATEN 

PROBOLINGGO” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah etos kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap terhadap kinerja 

pegawai? 

2. Apkah etos kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 

3. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap terhadap kinerja pegawai? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Apakah etos kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap 

kinerja 

2. Untuk mengetahui Apakah etos kerja berpengaruh terhadap terhadap kinerja 

pegawai  



3. Untuk mengetahui Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap terhadap 

kinerja pegawai 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktik 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk 

Instansi tentang hal-hal apa saja yang harus di pertimbangkan dalam membuat 

kebijakan mengenai etos kerja, kedipsilinan, dan kinerja pegawai. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta memberikan wawasan tentang pengaruh etos 

kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Kecamatan 

Pakuniran Probolinggo. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi acuan 

bagi peneliti lain dalam penelitian selanjutnya yang menggunakan tema yang 

sama. 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

1. Dari hasil penelitian ini Etos Kerja dan Disiplin Kerja berpengaruh secara 

simultan terhadap Kinerja pada Pegawai Kantor Kecamatan Pakuniran 

Kabupaten Probolinggo 

2. Dari hasil penelitian ini Etos Kerja berpengaruh terhadap Kinerja pada 

Pegawai Kantor Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo 

3. Dari hasil penelitian ini didiplin  Kerja berpengaruh terhadap Kinerja pada 

Pegawai Kantor Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo 

4. Variabel Kinerja dicerminkan oleh indikator yang membahas mengenai  

pencapain atau hasil kerja dari pegawai dalam sebuah organisasi. 

5. Variabel etos kerja  dicerminkan oleh indikator yang membahas tentang  

sikap, kepribadian wtak atau sifat serta karakter didalam menjalankan 

tugasnya. 

6. Variabel disiplin kerja dicerminkan oleh indikator yang membahas tentang 

ketaatan pegawai terhadap peraturan organisasi atau peraturan kerja dalam 

organisasi. 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan dari penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan pada instansi 

pemerintahan yang lingkupnya relatif kecil yaitu pada Kantor Kecamtan 

Pakuniran Kabupaten Probolinggo, sehingga hasil penelitian ini hanya bisa 

digunakan oleh Kantor Camat Pakuniran. Dan faktor penelitian ini hanya 



menggunakan dua variabel yaitu etos kerja dan disiplin kerja sehinnga masih 

banyak faktor – faktor lain yang dapat memnpengaruhi kinerja, dan penelitian 

ini dilakukan saat pademi covid-19 tentu banyak sekali kekurangan dikarenakan 

kondisi yang yang tidak kondusif akibat dari adanya pandemi tersebut. 

5.3 Saran  

1. Kepada pihak Kecamatan Pakuniran untuk selalu meningkat nilai -nilai 

karakter pada setiap pegawai serta selalu meningkatkan atau menumbuhkan 

kecintaan terhadap pekerjaan yang dikerjakan agar memiliki etos kerja yang 

tinggi 

2. Kepada pihak Kantor Kecamatan Pakuniran untuk memberikan sanksi yang 

tegas dan sesuai terhadap tindakan yang menyimpang serta melanggar 

peraturan yang telah ditetapkan agar tumbuh sikap disiplin dari pegawai. 

3. Kepada pihak Kantor Kecamtan Pakuniran untuk selalu memperhatikan hal-

hal terkait dengan etos kerja dan disiplin kerja agar dapat  menghasilkan 

kinerja yang maksimal. 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian ini 

diharapkan untuk melakukan penelitian pada Instansi atau perusahaan yang 

memiliki skala lebih besar serta menyempurnakan variabel pada penelitian 

ini, baik dengan cara menambah atau pun mengganti  variabel dengan 

variabel lain yang lebih mempengaruhi kinerja  pegawai. 
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