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ABSTRAKSI 

 

RIYANA ANDAM DEWI . 14.11127 

EFEKTIVITAS ABSENSI FINGER PRINT TERHADAP DISIPLIN 

APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 

Skripsi . Program Studi Administrasi Bisnis . 2018 

Kata Kunci : Absensi Fingerprint, Disiplin, Efektivitas 

 

Efisiensi menjadi dasar penggunaan sistem identifikasi sidik jari di 

perusahaan atau instansi, alat ini mendorong perusahaan untuk menghemat waktu, 

tenaga, sekaligus menjamin keamanan. Dengan demikian, bukti kehadiran 

pegawai (absensi) bisa didapat melalui alat ini yang erat kaitannya dengan disiplin 

pegawai sehingga menarik untuk diteliti. Oleh karena itu peneliti ingin 

mengetahui pengaruh efektivitas absensi fingerprint terhadap disiplin Aparatus 

Sipil Negara (ASN).  

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 47 orang (N = 47) ASN Kecamatan 

Wonokromo Surabaya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) efektivitas absensi 

fingerprint (X) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin 

pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Artinya jika efektivitas absensi fingerprint 

semakin tinggi maka disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) akan 

meningkat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Birokrasi sebagai suatu sistem kerja yang berdasarkan atas tata hubungan 

kerja sama antara jabatan-jabatan secara langsung mengenai persoalan yang 

formal 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 kewenangannya harus 

dilandasi persepsi dan kesadaran hukum yang tinggi. Adapun ciri-ciri birokrasi, 

yaitu adanya pelaksanaan prinsip-prinsip organisasi dengan sepenuhnya, adanya 

peraturan yang benar-benar ditaati, para pejabat bekerja dengan penuh perhatian 

menurut kemampuan masing-masing, para pejabat terikat oleh disiplin, para 

pejabat diangkat berdasarkan syarat-syarat teknis berdasarkan peraturan, dan 

adanya pemisahan yang tegas antara urusan dinas dan urusan pribadi. 

Untuk memperoleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kuat, kompak, dan 

bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang 

tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur 

negara dan abdi masyarakat diperlukan pembinaan jiwa korps dan kode etik 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang semuanya diatur dalam Peraturan Pemerintah 

No. 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil 

Negara (ASN). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 2 

bahwa Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi dua yaitu Aparatur Sipil Negara 

Pusat dan Aparatur Sipil Negara Daerah. Birokrat yang berada di Kota bila dilihat 

dari sistem pemerintahan di Indonesia yaitu Camat dan Sekertaris Kecamatan, 

karena Sekertatis Kecamatan merupakan jabatan paling puncak dalam pola karier 

Aparatur 
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Sipil Negara maka citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak 

ditentukan oleh kinerja pegawai tersebut terutama mengenai kedisiplinan 

pegawainya. Sekertaris Kecamatan adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah 

Kota yang dipimpin oleh Camat. Sekertaris Kecamatan diangkat dari Aparatur 

Sipil Negara yang memenuhi persyaratan. Sekertaris Kecamatan bertugas 

membantu Camat dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Kota 

dan lembaga teknis kota. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Sekertaris 

Kota bertanggung jawab kepada Camat. 

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 pemerintah yang 

dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik 

menejerial maupun operasional diseluruh bidang tugas dan unit organisasi 

pemerintah secara terpadu. Selain itu, pendisiplinan pegawai sangat perlu untuk 

meningkatkan citra, kerja, dan kinerja pegawai. Pendisiplinan adalah usaha-usaha 

untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan 

untuk menaati sebuah peraturan. Sedangkan dissiplin Aparatur Sipil Negara 

(ASN) adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari 

larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau 

peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman. 

Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak pegawai yang melakukan 

pelanggaran terutama mengenai disiplin jam kerja.  

Sejak tahun 1970-an, beberapa perusahaan sedikitnya sepuluh negara di 

dunia sudah menggunakan teknologi ini. Efisiensi menjadi dasar penggunaan 

sistem identifikasi sidik jari di perusahaan atau instansi, alat ini mendorong 

perusahaan untuk menghemat waktu, tenaga, sekaligus menjamin keamanan. 

Dengan demikian, bukti kehadiran pegawai (absensi) bisa didapat melalui alat ini. 

Tentu saja hal ini sangat membantu divisi sumber daya manusia untuk 

mengevaluasi kinerja para pegawai. Diharapkan penggunaan absensi finger print 

tersebut memiliki pengaruh yang baik, sehingga tidak ada lagi pegawai yang 
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terlambat atau korupsi waktu dan tidak lagi menitip absen kepada pegawai lain, 

karena peralatan ini hanya merekam sidik jari pegawai yang bersangkutan, selain 

itu peralatan ini bekerja secara online dan dapat dipantau dari komputer yang 

terhubung dengan peralatan tersebut. Finger print ini juga memudahkan bagi 

administratornya untuk merekap absensi para pegawai.  

Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Kepegawaian dan Diklat kota 

Surabaya berkomitmen untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja para 

pegawai. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan penggunaan aplikasi 

GARBIS (Graphic for Attendance Report Biometric Information System) atau 

aplikasi rekam kehadiran secara biometrik. Aplikasi Grapich for Attendance 

Report Biometric Information System atau yang biasa disebut 

dengan ‘Garbis’ merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Trust 

Solution. Aplikasi ini dutujukan untuk memenajemen data kepegawaian di setiap 

instansi atau perusahaan. Untuk saat ini aplikasi Garbis sendiri sudah diinstal 

hampir di seluruh SKPD di Pemerintah Kota Surabaya. Namun, masih banyak 

SKPD yang belum mampu untuk menerapkan aplikasi Garbis ini dengan baik. 

Untuk itu Trust Solution implementasikan aplikasi Garbis kembali disetiap SKPD 

di  Kota Surabaya.  

Aplikasi Garbis merupakan aplikasi absensi yang diintegrasikan dari 

semua SKPD Pemerintah Kota Surabaya ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

sebagai pengolah data absensi pegawai. Supaya Aplikasi Garbis dapat berjalan 

dengan baik, maka setiap SKPD harus menyiapkan infrastruktur yang baik pula. 

Faktor penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan Aplikasi Garbis ini 

adalah faktor jaringan. Diharapkan jaringan di setiap SKPD terkoneksi dengan 

server pusat yang sudah disediakan oleh Dinkominfo Kota Surabaya. Infrastruktur 

lain yang harus disiapkan adalah hardware mesin fingerprint atau handkey yang 

berfungsi dengan baik. Dengan adanya kegiatan implementasi aplikasi Garbis ini, 

Trust Solution diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan 

yang ada disetiap SKPD sehingga aplikasi Garbis bisa diterapkan dengan baik di 

Pemerintah Kota Surabaya. Dan mampu menjadi salah satu faktor pemerintah 

dalam membuat suatu kebijakan.  
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Dalam penelitian ini studi kasus pelanggaran yang diambil peneliti yaitu di 

Sekertariat Kota Kecamatan Wonokromo pada bulan Maret 2018. Jenis 

pelanggaran yang dilakukan pegawai Sekertariat Kota Kecamatan Wonokromo, 

seperti perilaku datang tidak tepat waktu, keluar kantor tanpa seizin atasan, dll. 

Selain itu masih banyak Kecamatan yang ada di pelosok yang belum 

menggunakan absensi finger print  melainkan menggunakan absensi manual 

berupa tanda tangan kehadiran saja, misalnya di Kecamatan Cawas Klaten hampir 

semua menggunakan tanda tangan kehadiran saja. 

Dari latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui disiplin 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan adanya penerapan absensi finger print 

khususnya di Sekertariat Kota Kecamatan Wonokromo yang menjadi fokus 

penelitian. Dan peneliti memberikan judul pada penelitian ini “Efektivitas 

Absensi Finger Print terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dari 

penelitian ini adalah : 

Bagaimanakah efektivitas absensi finger print berpengaruh terhadap 

disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Wonokromo? 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk 

memfokuskan masalah yang akan diteliti. Hal ini dilakukan mengingat cakupan 

yang sangat luas tentang disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Rendahnya disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ditentukan oleh banyak 

sekali faktor. Dalam penelitian ini mengambil faktor efektivitas absensi finger 

print karena diduga mempunyai indikasi sebagai penyebab masalahnya. Objek 

dalam penelitian ini dibatasi hanya pegawai Kecamatan Wonokromo. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui pengaruh efektivitas absensi finger print terhadap 

disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Wonokromo. 

1.5 Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggabungkan studi pustaka 

dan studi lapangan melalui pendekatan kuantitatif. 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Kecamatan Wonokromo dengan menggunakan populasi sebanyak 47 pegawai. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Data berasal dari data primer yang diambil dengan menyebarkan kuesioner. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda. 

5. Alat Analisis Data 

Alat analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan software 

SPSS versi 23.0. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran secara ringkas mengenai penelitian ini, maka 

sistem penulisannya akan dibagi kedalam beberapa bab sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang kajian-kajian teori efektivitas absensi 

finger print terhadap disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

mendukung atau digunakan sebagai acuan pada saat atau sebelum 

melakukan penelitian serta hasil penelitian sebelumnya. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan cara pengambilan dan pengolahan data 

dengan menggunakan alat-alat yang ada. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian, 

analisis data dan penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan serta saran yang diberikan.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Efektivitas 

2.1.1 Definisi Efektivitas 

 Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf 

tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, 

meskipun sebenaranya ada perbedaan diantara keduanya.Efektivitas menekankan 

pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara 

mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output. 

 Menurut Sondang dalam Othenk (2008: 4), efektivitas adalah pemanfaatan 

sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar 

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan 

yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai 

tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati 

sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.  

Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam Othenk (2008: 7), 

efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah 

tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah 

pekerjaan tepat pada waktunya.  

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014: 9), pengertian efektifitas adalah 

seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan 

keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya mau 

pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. 

Menurut Gibson et.al dalam Bungkaes (2013: 8), pengertian efektifitas 

adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan 

organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan 

(standar), maka makin lebih efektif dalam menilai mereka. Dari pengertian 

tersebut
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di atas dari sudut pandang bidang perilaku keorganisasian maka dapat 

diidentifikasikan tiga tingkatan analisis yaitu: individu, kelompok, organisasi.  

Ketiga tingkatan analisis tersebut sejalan dengan ketiga tingkatan 

tanggung jawab manajerial yaitu bahwa para manajer bertanggung jawab atas 

efektifitas individu, kelompok dan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, 

ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan 

antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian 

antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. 

2.1.2 Aspek-aspek Efektivitas 

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010: 13), 

efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari 

aspek-aspek antara lain: 

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika 

melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran 

akan efektiv jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan 

peserta didik belajar dengan baik;  

2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program 

disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana 

dapat dilaksanakan maka rencana atau progarm dikatakan efektif;  

3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat 

dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga 

berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik 

yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta 

didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan 

telah berlaku secara efektif;  

4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari 

sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. 

Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik. 
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2.1.3 Indikator Efektivitas  

Sedarmayanti (2009:59) menyimpulkan kriteria efektivitas suatu 

oraganisasi dalam lima indikator, yaitu : 

1. Produksi (Production) 

Menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan 

mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan, ukuran ini 

berhubungan secara langsung dengan output yang dikonsumsi oleh 

pelanggan organisasi. 

2. Efisiensi (Eficiency) 

Sebagai angka perbandingan antara output dan input, perbandingan antara 

keuntungan dan biaya atau dengan output dengan waktu merupakan 

bentuk umum dari ukuran ini. 

3. Kepuasan dan Semangat Kerja 

Menunjukkan seberapa jauh organisasi memenuhi kebutuhan para 

pegawai/ masyarakat. 

4. Kemampuan Menyesuaikan Diri 

Sampai seberapa jauh organisasi dapat menanggapi perubahan intern dan 

ekstern. Kriteria ini berhubungan dengan kemampuan manajemen untuk 

menduga adanya perubahan dalam lingkungan maupun dalam organisasi 

itu sendiri. 

5. Perkembangan 

Usaha pengembangan yang biasa adalah program pelatihan atau sosialisasi 

bagi tenaga manajemen/ masyarakat dan non manajemen. Tetapi sekarang 

ini pengembangan organisasi telah bertambah banyak macamnya dan 

meliputi sejumlah pendekatan psikologi dan sosiologi. 

2.2 Disiplin Kerja 

2.2.1 Definisi Disiplin Kerja 

Menurut Rivai & Sagala (2013:825) disiplin kerja adalah suatu alat yang 

digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka 

bersedia untuk mengubah suatu perilaku dan untuk meningkatkan kesadaran juga 
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kesediaan seseorang agar menaati semua peraturan dan norma sosial yang berlaku 

di suatu perusahaan. 

Sejalan dengan Rivai & Sagala, bagi Sintaasih & Wiratama (2013:129), 

disiplin kerja adalah merupakan tindakan manajemen untuk mendorong kesadaran 

dan kesediaan para anggotanya untuk mentaati semua peraturan yang telah 

ditentukan oleh organisasi atau perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku 

secara sukarela. 

Menurut Setyaningdyah (2013:145) disiplin kerja adalah kebijakan 

bergeser individu untuk menjadi diri bertanggung jawab untuk mematuhi 

peraturan lingkungan (organisasi). Menurut Harlie (2010:117) disiplin kerja pada 

hakekatnya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bagi para pekerjanya 

untuk melakukan tugas yang telah diberikan, dan pembentukan disiplin kerja ini 

tidak timbul dengan sendirinya. 

Menurut Rivai & Sagala (2013:824) semakin baik disiplin yang dilakukan 

oleh karyawan disuatu perusahaan, maka semakin besar prestasi kerja yang dapat 

dihasilkan. Sebaliknya, tanpa disiplin yang baik, sulit bagi perusahaan mencapai 

hasil yang optimal. 

Dengan paparan tersebut disiplin kerja memang dibutuhkan untuk suatu 

instansi pemerintah dalam kaitannya untuk mempermudah dan melancarkan 

instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya, karena disiplin kerja yang 

tertanam pada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) akan memberikan kesediaan 

mereka dalam mematuhi dan menjalankan aturan yang telah di tetapkan demi 

memajukan instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan didalam kehidupan sehari-

hari dibutuhkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang akan mengatur 

dan membatasi setiap kegiatan dan perilaku kita, terlebih didalam lingkup kerja. 

Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menciptakan tata tertib yang baik di instansi 

pemerintah. Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral kerja, efisiensi, 

dan efektivitas kerja karyawan akan meningkat. Hukuman diperlukan dalam 
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meningkatkan kedisiplinan dan mendidik Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya 

menaati semua peraturan instansi pemerintah. Pemberian hukuman harus adil dan 

tegas terhadap semua Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedisiplinan harus 

ditegaskan dalam suatu organisasi instansi pemerintah. Tanpa dukungan disiplin 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik, sulit instansi pemerintah untuk 

mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu 

instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya.  

2.2.2 Pentingnya Disiplin Kerja 

Menurut Sutrisno (2009:87-88) menggambarkan betapa pentingnya 

disiplin kerja dan beberapa manfaat yang dapat dirasakan seperti dibawah ini:  

a. Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk meningkatkan efisien 

semaksimal mungkin dengan cara mencegah pemborosan waktu dan energi. 

Selain itu juga mencegah kerusakan atau kehilangan harta benda, peralatan 

dan perlengkapan perusahaan yang disebabkan oleh ketidak hati-hatian dan 

tindak pencurian.  

b. Adapun sebenarnya dengan disiplin kerja ini terdapat manfaat yang bisa 

dirasakan oleh pihak perusahaan dan karyawan, antara lain:  

1. Bagi Organisasi/ Perusahaan/ Instansi Pemerintah  

Disiplin kerja akan menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan setiap 

tugas, sehingga nantinya dapat diperoleh hasil yang optimal.  

2. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)  

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diperoleh suasana yang 

menyenangkan dan kondusif, sehingga nantinya dapat menambah 

semangat kerja dalam melaksanakan setiap tugas yang diembannya. Hal 

tersebut nantinya akan membuat karyawan dapat melaksanakan tugasnya 

dengan penuh kesadaran serta dapat mengembangkan tenga dan 

pikirannya seoptimal mungkin. Singkatnya, disiplin dibutuhkan untuk 

tujuan organisasi yang lebih jauh lagi dan agar dapat menunjang 

kelancaran segala aktivitas dalam organisasi, agar tujuannya dapat dicapai 

secara maksimal. 
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2.2.3 Bentuk-bentuk Disiplin Kerja 

Terdapat empat prespektif daftar yang menyangkut disiplin kerja menurut 

Rivai & Sagala (2013:825-826). Keempat prespektif tersebut antara lain:  

1. Disiplin Retributif (Retributive Discipline), yaitu berusaha menghukum orang 

yang berbuat salah.  

2. Disiplin Korektif (Corrective Discipline), yaitu berusaha membantu 

karyawan mengoreksi perilakun-perilaku yang tidak tepat.  

3. Perspektif hak-hak individu (Individual Rights Perspective), yaitu berusaha 

melindungi hak dasar individu selama tindakan-tindakan disipliner.  

4. Perspektif Utilitarian (Utilitarian Perspective). Yaitu berfokus pada 

penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi-konsekuensi tindakan 

disiplin melebihi dampak-dampak negatifnya. 

2.2.4 Pendekatan Disiplin Kerja 

Terdapat tiga konsep dalam pelaksanaan tindakan disipliner menurut Rivai 

& Sagala (2013:826-831): aturan tungku panas (hot stove rule), tindakan disiplin 

progresif (progresive discipline), dan tindakan disiplin positif (positive discipline).  

a. Aturan tungku panas  

Menurut pendekatan ini, tindakan disipliner harus lah memiliki konsekuensi yang 

analog. Pendekatan ini menyegerakan tindakan disipliner, lalu memberikan 

peringatan (warning) sebelum terjadinya tindakan indisipliner, memberikan 

hukum yang konsisten dan hukuman tersebut tanpa membeda-bedakan siapa yang 

melanggar atau melakukan tindakan indisipliner. 

b. Disiplin progresif  

Tindakan ini banyak sekali diadaptasi oleh perusahaan di era globalisasi ini. 

Dalam penerapannya setiap pelaku pelanggaran yang melakukan pengulangan, 

akan dijatuhkan hukuman semakin berat. Misalkan seorang karyawan pemalsuan 

jam kehadiran, pertama dia diberikan teguran lisan, jika masih dilakukan, 

karyawan tersebut diberikan surat peringatan, dan semakin sering dilakukan 

karyawan itu akan diberikan sanksi dan hukuman yang berat. Dengan kata lain 
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tindakan ini dilakukan bertahap dan masih memberikan kesempatan dalam 

memperbaiki diri.  

c. Disiplin positif  

Dalam konsep disiplin positif percaya bahwa hukuman sering kali hanya membuat 

mereka takut, dan bahkan membenci hukuman itu sendiri dan bahkan nantinya 

mencari cara agar dapat memalsukan tindakannya. Maka dari itu tindakan disiplin 

positif mendorong karyawan memantau perilaku mereka sendiri dan memangku 

konsekuensi yang nantinya akan mereka tanggung yang diakibatkan dari tindakan 

mereka sendiri. Dalam disiplin positif sebenarnya memiliki tingkatan-tingkatan 

seperti disiplin progresif, namun hukuman dalam disiplin progresif digantikan 

menjadi konseling-konseling dalam disiplin positif 

2.2.5 Indikator Disiplin Kerja 

Indikator-Indikator yang mempengaruhi disiplin kerja menurut Simamora 

(2004:746) dalam Sari (2013) adalah sebagai berikut:  

1. Kepatuhan pada peraturan;  

2. Efektif dalam bekerja;  

3. Tindakan korektif;  

4. Kehadiran tepat waktu;  

5. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 

2.2.6 Aturan Pemerintah tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dikatakan disiplin apabila melaksanakan 

kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Peraturan Pemerintah 

No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai pasal (3), berikut ini kewajiban 

Aparatur Sipil Negara (ASN) : 

Setiap ANS wajib: 

    1. mengucapkan sumpah/janji PNS; 

    2. mengucapkan sumpah/janji jabatan; 
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    3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Pemerintah; 

    4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 

    5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS 

dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 

    6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat 

PNS; 

    7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, 

seseorang, dan/atau golongan; 

    8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut 

perintah harus dirahasiakan; 

    9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk 

kepentingan negara; 

    10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui 

ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau 

Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan 

materiil; 

    11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 

    12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 

    13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara 

dengan sebaik-baiknya; 

    14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 

    15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 
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    16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

mengembangkan karier; dan 

    17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang 

berwenang. 

Perihal tidak masuk kerja dipertegas dengan definisi tidak masuk kerja 

baik terus menerus maupun tidak menerus, dengan rincian sanksi sebagai berikut 

pada Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 : 

Tabel 2.1 

Pelanggaran-Pelanggaran Sanksi Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah No. 

53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) 

No Kategori 

Hukuman 

Lama Tidak Masuk Kerja 

Tanpa Alasan Yang Sah 

Sanksi Menurut PP 

No. 53 Tahun 2010 

1 Hukuman 

disiplin ringan 

5 hari Teguran lisan 

6-10 hari Teguran tertulis 

11-15 hari Pernyataan tidak puas 

secara tertulis 

2 Hukuman 

disipilin 

sedang 

16-20 hari Penundaan kenaikan gaji 

berkala 

21-25 hari Penundaan kenaikan 

pangkat, penurunan 

pangkat setingkat 

setingkat lebih rendah 

paling lama 1 tahun 

3 Hukuman 

disiplin berat 

31-35 hari Penurunan pangkat 

paling lama 3 tahun 

36-40 hari Pemindahan (mutasi) 

dalam rangka penurunan 

jabatan (eselon) 
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setingkat lebih rendah 

41-45 hari Pembebasan dari jabatan 

>46 hari Pemberhentian dengan 

hormat atau tidak 

dengan hormat 

Sumber : PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara 

(ASN). 

2.3 Mesin Finger Print  

2.3.1 Definisi Mesin Finger Print 

Mesin finger print adalah mesin untuk memberikan data otomatis yang 

cepat seperti absensi karyawan, akses pintu atau ruangan dengan menggunakan 

sidik jari. Pengertian finger print adalah aplikasi yang didesain untuk memenuhi 

kebutuhan data yang cepat dengan menggunakan verifikasi sidik jari ataupun 

RFID. Mesin absensi sidik jari adalah jenis mesin absensi biometrik yang 

menggunakan metode kehadiran/ absensi karyawan dengan mendeteksi sidik jari. 

Identifikasi sidik jari adalah proses membandingkan dua contoh sidik jari manusia 

untuk menentukan apakah berasal dari individu yang sama. Paket mesin 

fingerprint lengkap biasanya berisi software manajemen absensi gratis dan fitur-

fitur pelengkap lainnya. 

  

2.3.2 Tehnik Pembacaan Finger Print 

Scanning sidik jari dilakukan dengan alat elektronik (dalam hal ini mesin 

absensi sidik jari). Hasil scanning lalu disimpan dalam format digital pada saat 

registrasi atau pendaftaran sidik jari (enrollment). Setelah itu, rekaman sidik jari 

tersebut diproses dan dibuatkan daftar pola fitur sidik jari yang unik. Pola fitur 

sidik jari yang unik tersebut kemudian disimpan dalam memory atau database. 

Pola sidik jari yang unik ini disebut dengan istilah minutiae. Pada saat identifikasi, 

pola minutiae tersebut kemudian dicocokkan dengan hasil scan sidik jari. 

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 : 

http://www.stealth.co.id/fingerprint-rfid/mesin-absensi-sidik-jari/
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1. Optis 

Dengan tehnik ini, pola sidik jari direkam atau discan dengan menggunakan 

cahaya. Alat perekam (fingerprint scanner) yang digunakan adalah berupa kamera 

digital. Tempat untuk meletakkan ujung jari disebut permukaan sentuh (scan 

area). Di bawah scan area, terdapat lampu atau pemancar cahaya yang menerangi 

permukaan ujung jari. Hasil pantulan cahaya dari ujung jari ditangkap oleh alat 

penerima yang selanjutnya menyimpan gambar sidik jari tersebut ke dalam 

memori. 

Kelemahan metode ini adalah hasil scanning sangat tergantung dari kualitas sidik 

jari. Jika kualitas sidik jari miskin (poor) atau luka, maka kualitas hasil 

pembacaan akan tidak bagus. Kelemahan lain adalah tehnik ini bisa diakali 

dengan jari palsu. Tapi tehnik ini mempunyai keuntungan mudah dilakukan dan 

tidak membutuhkan biaya yang mahal. 

2. Ultra Sonik 

Tehnik ini hampir sama dengan tehnik yang digunakan dalam dunia kedokteran. 

Dalam tehnik ini, digunakan suara berfrekuensi sangat tinggi untuk menembus 

lapisan epidermal kulit. Suara frekuensi tinggi 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. Kapasitas 

Tehnik ini menggunakan cara pengukuran kapasitas 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 
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berbeda. Kelemahan ini adalah adanya listrik statis pada tangan. Untuk 

menghilangkan listrik statis ini, tangan harus digrounding. 

4. Thermal 

Tehnik ini menggunakan perbedaan suhu antara ridge (gundukan) dengan valley 

(lembah) sidik jari untuk mengetahui pola sidik jari. Cara yang dilakukan adalah 

dengan menggosokkan ujung jari (swap) ke scan area. Bila ujung jari hanya 

diletakkan saja, dalam waktu singkat, suhunya akan sama karena adanya proses 

keseimbangan. 

2.3.3 Tehnik Penyimpanan Data  

Setelah proses registrasi atau pendaftaran sidik jari pada mesin absensi 

sidik jari,atau mesin sidik jari yang difungsikan untuk fungsi lain, maka citra atau 

pola sidik jari akan disimpan. Dalam proses penyimpanan citra atau pola sidik 

jari, terdapat beberapa teknik penyimpanan antara lain : 

1. Data sidik jari disimpan di dalam perangkat alat absensi sidik jari. 

Cara ini disebut sabagai pendapat desentralisasi. Biasanya terjadi pada mesin sidik 

jari tipe standalone, yakni mesin sidik jari yang dalam pengoperasiannya bisa 

berjalan tanpa harus terhubung dengan komputer. Data akan tersimpan pada 

memori yang ada pada mesin. Keuntungan metode ini adalah adanya kecepatan 

dalam proses pencocokan serta mesin absensi sidik jari bisa diletakan di tempat 

yang jauh dari computer. Kelemahannya dalah kapasitas yang terbatas sesuai 

dengan besar memori yang disediakan oleh mesin. Saat ini sudah tersedia mesin 

absensi sidik jari yang mampu menampung sampai 5000 sidik jari atau lebih. 

 

2. Data sidik jari disimpan pada database di komputer. 

Cara ini disebut sebagai cara sentrilisasi. Biasanya digunakan pada alat sidik jari 

tipe online atau yang harus terhubung dengan komputer. Data sidik jari yang 

harus diregistrasi akan langsung disimpan pada database yang ada pada hard disk 

komputer. 
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Keuntungan cara ini adalah kapasitas penyimpanan yang sangat besar, sesuai 

dengan kapasitas hard disk komputer. Kelemahannya adalah proses identifikasi 

yang agak lambat dan wajib adanya komputer dalam pengoperasiannya. 

 

3. Data sidik jari disimpan pada kartu pemilik. 

Cara ini juga disebut sebagai desentralisasi. Data sidik jari akan disimpan pada 

kartu sang pemilik. Pertama kali sidik jari harus diregistrasikan ke mesin, 

kemudian data sidik jari tersebut akan ditulis oleh mesin sidik jari ke kartu 

tertentu, misalnya mifare card. Proses verifikasi dilakukan menggunakan kartu 

yang telah ada data sidik jari tersebut. 

Dalam kondisi banyaknya sidik jari yang tersimpan, mka prose verifikasi 

akan memakan waktu yang lama. Untuk mengurangi waktu pencarian,maka 

tersedia beberapa cara mengurangi waktu verifikasi tersebut antara lain : 

a. Menggunakan metode one to one 

Metode ini mengharuskan si pemilik atau karyawan mengetikan no.id terlebih 

dahulu baru kemudian meletakan sidik jarinya di alat absen sidik jari. Dengan 

cara ini, mesin absensi sidik jari akan hanya mengecek citra sidik jari milik no.id 

tersebut. 

b. Mengelompokannya ke dalam grup 

Pengguna atau karyawan yang terdaftar pada alat atau mesin sidik jari 

dikelompokan berdasarkan kelompok-kelompok dengan cara ini mesin absensi 

sidik jari hanya akan mencari sidik jari yang ada dalm kelompok karyawan yang 

bersangkutan. 

c. Sidik jari dikelompokan ke dalam tipe sidik jari 

Dalam hal ini mesin absensi sidik jari akan mengelompokan sidik jari ke dalam 

kelompok menurut tipenya yaitu whorl, right loop, arch, tented arch, dll. Selain 

itu juga berdasarkan banyaknya ridge yang muncul dalam empat arah dari nol 

derajat, 45 derajat, 90 derajat dan 135 derajat. 

2.3.4 Cara Kerja Akses Kontrol Pintu Sidik Jari 

Cara kerja akses kontrol pintu yang menggunakan sidik jari bekerja 

berdasarkan prinsip kerja mesin identifikasi sidik jari. Sama seperti mesin absensi 
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sidik jari, pada mesin akses kontrol sidik jari, pengguna harus meregistrasikan 

dulu jarinya. Sampel jari akan disimpan di dalam alat sidik jari. Setelah sidik jari 

pengguna didaftarkan, lakukan pengaturan-pengaturan yang terkait dengan akses 

kontrol (access control system), sepeti grup, timezone (pengaturan waktu akses), 

kombinasi akses, anti pass back dan lain-lain. Pada saat pengguna melakukan 

verifikasi pada alat sidik jari, maka mesin sidik jari tersebut akan memeriksa 

apakah sidik jari yang baru saja discan cocok dengan salah satu sidik jari yang 

tersimpan di dalam alat  sidik jari tersebut. Jika terdapat kecocokan, maka alat 

tersebut akan mengirimkan sinyal kepada alat akses kontrol untuk membuka atau 

menutup relay-nya. Akibat dari terbuka dan tertutupnya relay tersebut, kunci 

(door lock)  akan terbuka dan pengguna bisa melakukan akses. Beberapa tipe 

mesin akses kontrol pintu sudah mengintegrasikan sensor sidik jari ke handle 

pintu. Cara pemakaiannya yaitu pengguna harus melakukan verifikasi pada sensor 

sidik jari, kemudian memutar handle pintunya untuk membuka pintu. 

Selain menggunakan sidik jari, biasanya mesin akses kontrol sidik jari juga 

dilengkapi dengan metode verifikasi menggunakan password dan kartu. Metode 

verifikasi tersebut bisa dikombinasikan, misalkan sidik jari dan kartu atau 

kombinasi lainnya tergantung fitur yang diberikan oleh vendor. Hal ini akan 

menambah keamanan karena selain sidik jari itu unik ditambah kombinasi dengan 

password dan nomor kartu.  

2.3.5 Kelebihan dan Kelemahan Absensi Sidik Jari 

1. Kelebihan dari absensi sidik jari 

a. Harga yang relatif lebih murah dibanding sistem biometrik lainnya. 

b. Tidak memungkinkan penitipan absen. 

c. Bisa menekan pengeluaran fiktif instansi pemerintah, seperti uang lembur, 

uang hadir, catatan prestasi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

d. Meningkatkan produktivitas instansi pemerintah, karena lebih memicu 

Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk hadir tepatwaktu dan kehadirannya tidak 

fiktif. 

e. Data langsung masuk ke komputer, bisa langsung diolah untuk pembuatan 

laporan. Sensor yang digunakan untuk mendeteksi sidik jari menggunakan 
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sistem optikal, dimana pendeteksian dilakukan dengan pembacaan kontur 

(tinggi rendahnya permukaan) sidik jari dan listrik statis tubuh. Hal ini 

menghasilkan tingkat keamanan yang tinggi karena tidak bisa dipalsukan 

dengan fotocopy sidik jari atau sidik jari tiruan. 

2. Kelemahan pada sistem absensi sidik jari 

Sensor sidik jari tidak bisa mengenali jari yang basah. Untuk Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang tangannya sering berkeringat, akan sedikit kesulitan saat 

absensi. Umumnya dengan membersihkan jari, sudah cukup mengatasi masalah 

ini. Saat jari basah discan, maka bercak air akan menganggu pola sidik jari 

sehingga tidak bisa dikenali pola sidik jari tersebut. 

2.4 Hubungan Antar Variabel 

2.4.1 Hubungan Antara Efektivitas Absensi Fingerprint dengan Disiplin 

Kerja 

Efektivitas menjadi dasar penggunaan sistem identifikasi sidik jari di 

perusahaan atau instansi, alat ini mendorong perusahaan untuk menghemat waktu, 

tenaga, sekaligus menjamin keamanan. Dengan demikian, bukti kehadiran 

pegawai (absensi) bisa didapat melalui alat ini. Manfaat dari fingerprint ini adalah 

untuk meningkatkan disiplin kehadiran kerja pegawai serta menghindari praktek 

manipulasi absensi. Menurut Hasibuan  (2008:  84)  yaitu, Salah satu tolak ukur 

metode pengembangan karyawan, jika absensi karyawan setelah mengikuti 

pengembangan menurun, maka metode pengembangan yang dilakukan baik, 

sebaliknya jika karyawan tetap berarti metode pengembangan yang diterapkan 

kurang baik. 

Pendapat lain dari Hasibuan (2014: 193) tentang perilaku seseorang 

sehingga terwujud disiplin yang dilakukan secara baik mampu mencerminkan rasa 

tanggung jawab seseorang dari tugas yang diberikannya yang hal ini akan 

mendorong gairah kerja, semangat kerja dan terwujudnya tujuan dari perusahaan, 

karyawan dan masyarakat. Maka dapat dikatakan efektivitas absensi fingerprint 

berpengaruh positif terhadap disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). 



22 

 

 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengambil rujukan dari beberapa 

penelitian sebelumnya yang mempunyai bahasan penelitian yang kurang lebih 

sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan 

untuk memberikan informasi yang lebih mengenai topik penelitian yang akan 

dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yaitu berupa 3 (tiga) buah skripsi yang 

berkaitan dengan pelaksanaan efektivitas absensi fingerprint. Perbandingan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terlihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul Variabel Teknik 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

Muhammad 

Gazali Sina 

(2016) 

Efektivitas 

Pemasangan 

Absen Sidik 

Jari (Finger 

Scan) Dalam 

Meningkatkan 

Disiplin Kerja 

Pegawai 

Rektorat 

Universitas 

Mulawarman 

Samarindah. 

Efektivitas 

Pemasangan 

Absensi Sidik 

Jari (X) dan 

Disiplin Kerja 

Pegawai (Y) 

Regresi 

Linear 

Sederhana. 

Terdapat 

pengaruh positif 

dan signifikan 

antara variabel 

efektivitas 

pemasangan 

absensi sidik jari 

dalam 

meningkatkan 

disiplin pegawai 

Rektorat 

Universitas 

Mulawarman 

Samarindah. 

Dwi Ismawati  

(2016) 

Efektivitas 

Penerapan 

Sistem 

Kehadiran 

Efektivitas 

Penerapan 

Sistem 

Kehadiran 

Regresi 

Linear 

Sederhana 

Terdapat 

pengaruh positif 

dan signifikan 

antara variabel 
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Guru dengan 

Menggunakan 

Fingerprint 

Terhadap 

Tingkat 

Kedisiplinan. 

Guru dengan 

Menggunakan 

Fingerprint 

(X) dan 

Tingkat 

Kedisiplinan 

(Y) 

efektivitas 

penerapan sistem 

kehadiran guru 

dengan 

menggunakan 

fingerprint 

terhadap tingkat 

kedisiplinan. 

Erna 

Maeyasari 

(2012) 

Pengaruh 

Efektivitas 

Absensi 

Fingerprint 

Terhadap 

Disiplin 

Pegawai 

Negeri Sipil 

Di Sekertariat 

Daerah 

Kabupaten 

Lebak. 

Efektivitas 

Absensi 

Fingerprint 

(X) dan 

Disiplin 

Pegawai 

Negeri Sipil 

(Y) 

Regresi 

Linear 

Sederhana. 

Terdapat 

pengaruh positif 

dan signifikan 

antara variabel 

efektivitas 

absensi 

fingerprint 

terhadap disiplin 

Pegawai Negeri 

Sipil Di 

Sekertariat 

Daerah 

Kabupaten 

Lebak. 

Sumber : Diolah Oleh Penulis. 
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2.6 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Gambar Kerangka Konsep Penelitian 

 

Keterangan : 

Efektivitas Absensi Fingerprint   : Variabel Bebas (X) 

Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)  : Variabel Terikat (Y) 

2.7 Hipotesis 

1. H1 : Ada pengaruh efektivitas absensi fingerprint terhadap disiplin Aparatur 

Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Wonokromo.

Efektivitas Absensi 

Fingerprint  

(X) 

 Disiplin Aparatur Sipil 

Negara (ASN) 

(Y) 

H1 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian mengenai Efektivitas Absensi Fingerprint terhadap Disiplin 

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Wonokromo, menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008) adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada sample filsafat positivme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2014), metode 

explanatory research merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan 

kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel 

dengan variabel yang lain. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat pada Kecamatan Wonokromo. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada periode 21 Maret – 23 Juni 2018. 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Definisi Operasional dan variabel-variabel penelitian dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

a. Efektivitas Absensi Fingerprint (X) efektivitas absensi fingerprint merupakan 

suatu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia di Kecamatan 

Wonokromo, terutama untuk menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai 

tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati 

sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya. 

b. Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) (Y) disiplin Aparatur Sipil Negara 

(ASN) merupakan bentuk pengendalian agar pelaksanaan pekerjaan pegawai 

selalu berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam
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penelitian ini disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan indikator  

yang mana datanya diperoleh dari Laporan Bulanan karyawan. 

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel Efektivitas Absensi Fingerprint 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Pengukuran 

Variabel Bebas 

(Independent 

Variable)  

Efektivitas 

Absensi 

Fingerprint (X) 

 

Produksi 1. Pelaksanaan tujuan. 

2. Pencapaian tujuan. 

Ordinal 

Efisiensi Hasil pencapain target 

pekerjaan. 

Kepuasan dan 

semangat kerja 

1. Motivasi pekerjaan. 

2. Kenyamanan. 

3. Sistem Insentif. 

Kemampuan 

menyesuaikan diri 

1. Penyesuaian diri 

internal organisasi. 

2. Penyesuaian diri 

eksternal organisasi. 

Perkembangan 1. Program pelatihan. 

2. Sosialisasi. 

Perangkat keras 

(hardware) 

1. Komputer 

2. Jaringan 

Database Menyimpan data. 

Prosedur Prosedur pemakaian. 

Personalia 

pengoperasian 

1. Operator computer. 

2. Teknisi komputer. 

Sumber : Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja 

(2009). 

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel Disiplin Aparatur Sipil Negara 

(ASN) 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Pengukuran 

Variabel Terikat 

(Dependent 

Variable) Disiplin 

Aparatur Sipil 

Negara (ASN) 

(Y) 

 

Kepatuhan pada 

peraturan. 

1. Tidak pernah 

melanggar peraturan. 

2. Mengikuti prosedur 

yang berlaku. 

3. Menaati ketentuan 

jam kerja. 

4. Mengutamakan 

kepentingan negara 

dari pada 

kepentingan sendiri, 

seseorang dan atau 

Ordinal 
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golongan. 

Efektif dalam 

bekerja. 

Jumlah pekerjaan yang 

diselesaikan sesuai 

dengan target. 

Tindakan korektif. Melakukan tindakan 

korektif saat bekerja. 

Kehadiran tepat 

waktu. 

1. Datang di tempat 

kerja tepat waktu. 

2. Tidak meninggalkan 

tampat kerja selama 

jam kerja. 

Menyelesaikan 

pekerjaan tepat 

waktu. 

Tidak menunda-nunda 

pekerjaan. 

 

Sumber : Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia (2014). 

3.4 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti usntuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di Kecamatan Wonokromo sebanyak 47 orang 

Didalam suatu penelitian, seringkali kita tidak dapat mengamati seluruh 

individu dalam suatu populasi. Hal ini dapat dikarenakan jumlah populasi yang 

amat besar, cakupan wilayah penelitian yang cukup luas, atau keterbatasan 

wilayah penelitian. Untuk itu, kebanyakan penelitian menggunakan sampel. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2013). 

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel 

adalah menggunakan rumus Slovin (Sevilla et. al.,1960), sebagai berikut : 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁 𝑒²
 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Batas toleransi kesalahan (error tolerance) 
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3.5 Jenis Data dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2010) yang menyatakan bahwa Sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data 

primer pada penelitian ini adalah data yang dikumpulkan secara langsung 

berupa hasil kuesioner responden mengenai efektivitas absensi fingerprint 

terhadap disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Wonokromo. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder  menurut Sugiyono (2010)  adalah Sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen. Data sekunder diperoleh dari laporan absensi bulananan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Wonokromo, buku-buku referensi 

dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Data Primer 

1. Metode Studi Pustaka 

Beberapa kajian literatur dan teori-teori efektivitas absenisi fingerprint 

dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). 

2. Metode Observasi 

Pengamatan secara langsung pelaksanaan efektivitas absenisi fingerprint 

di Kecamatan Wonokromo meliputi kegiatan Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di kantor secara bertahap. Sesuai dengan jadwal kegiatan 

penelitian yang telah disesuaikan oleh Kecamatan Wonokromo. 

3. Interview 

Dengan tahap pemberian induksi tentang penerapan efektivitas absensi 

fingerprint oleh Kecamatan Wonokromo. Pengamatan penerapan 

efektivitas absensi fingerprint yang didampingi oleh Kasubag Umum 

Kepegawaian. 
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4. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian berupa catatan wawancara 

dan foto-foto yang terkait dengan pelaksanaan penerapan efektivitas 

absensi fingerprint di Kecamatan Wonokromo. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi sederhana. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil 

kuesioner sehingga perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

3.7.1 Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana validitas data yang 

diperoleh dari interview. Uji validitas sebagai alat ukur dalam penelitian ini, yaitu 

menggunakan korelasi product moment Pearson’s, yaitu dengan cara 

mengkorelasikan tiap pertanyaan dengan skor total, kemudian hasil korelasi 

tersebut dibandingkan dengan angka kritis taraf signifikan 5%, dengan 

mengunakan rumus (Prayitno,2010) : 

𝑟 =   
𝑛(Ʃ𝑥𝑦) − (Ʃ𝑥Ʃ𝑦)

 √(𝑛Ʃ𝑥2 − (Ʃ𝑥)2) (𝑛Ʃ𝑦2 − (Ʃ𝑦)2)
 

 

Keterangan : 

r   = Koefisien korelasi 

X = Skor pertanyaan 

Y = Skor total 

n = Jumlah sampel 

Pengukuran validitas dilakukan dengan menguji taraf signifikasi product 

moment Pearson’s. Suatu variabel dikatakan valid, apabila variabel tersebut 

memberikan nilai signifikasi < 5%. 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kemampuan suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukurannya diulangi dua kali atau lebih 

(Prayitno, 2010). Reliabilitas berkonsentrasi pada masalah akurasi pengukuran 
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dan hasilnya. Dengan kata lain reliabilitas menunjukkan seberapa besar 

pengukuran kendali terhadap subjek yang sama. Pengujian kendala alat ukur 

dalam alat penelitian menggunakan reliabilitas metode alpha (α) yang digunakan 

adalah metode Cronbach yakni (Prayitno, 2010) : 

𝛼 =  
𝑘𝑟

1 + (𝑘 − 1)𝑟
 

 

Keterangan : 

α = koefisien reliabilitas 

r = koefisien rata-rata korelasi antar variabel 

k = jumlah variabel bebas dalam persamaan 

 

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menguji statistik Cronbach 

Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila variabel tersebut memberikan 

nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Prayitno, 2010). 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

Setelah memperoleh model regresi linier sederhana, maka langkah 

selanjutnya yang dilakukan apakah model yang dikembangkan bersifat BLUE 

(Best Liniar Unbised Estimator). Metode ini mempunyai kriteria bahwa 

pengamatan harus mewakili variasi minimum, konstanta, dan efisien. Asumsi 

BLUE yang harus dipenuhi antara lain tidak ada multikolinearitas, tidak terjadi 

heteroskedastisitas dan data berdistribusi normal. 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap 

sampel dilakukan dengan mengunakan Kolmogorov-Smirnov test dengan 

menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5%. Uji ini dilakukan pada setiap 

variabel dengan ketentuan bahwa jika secara individual masing-masing variabel 

memenuhi asumsi normalitas, maka secara simultan variabel-variabel tersebut 

juga bisa dinyatakan memenuhi asumsi normalitas (Latan, 2013).  
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Kriteria pengujian dengan melihat besaran Kolmogorov-Smirnov test adalah : 

a. Jika signifikasi > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. 

b. Jika signifikasi < 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. 

3.7.4 Analisis Regresi Sederhana 

Dalam analisis regresi variabel yang mempengaruhi disebut independent 

variable (variabel bebas) dan variabel yang mempengaruhi disebut dependent 

variable (variabel terikat). Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat salah satu 

variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai regresi sederhana. ( 

Sugiyono, 2011) menyatakan bahwa regresi sederhana didasarkan pada hubungan 

fungsional ataupun kausal satu variabel independent dengan satu variabel 

dependen. 

Untuk mengetahui efektivitas absensi fingerprint terhadap disiplin 

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Wonokromo, digunakan analisis 

regresi sederhana : 

 

Y= a  + bX  + e 

Keterangan : 

Karakteristik pada masing-masing variabel 

a = konstanta  

b = koefisien regresi variabel efektivitas absensi fingerprint 

X = variabel efektivitas absensi fingerprint 

Y = disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) 

e = faktor gangguan 

3.7.5  Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui signifikasi dari masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat yang terdapat dalam model. Uji hipotesis 

yang dilakukan adalah : 
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1. Uji t 

Analisis ini digunakan untuk membuktikan signifikan pengaruh dari 

variabel bebas secara parsial terhadap variabel terkait. Rumusnya adalah : 

 

𝑡 =  
𝑏𝑖

𝑆𝑒(𝑏𝑖)
 

 

Keterangan : 

t  = test signifikan dengan angka korelasi 

bi  = koefisien regresi 

Se (bi) = standard error dari koefisien korelasi 

Formulasi hipotesis uji t : 

1. Ho  

Tidak ada pengaruh secara parsial (individu) antara variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y). 

2. Ha  

Ada pengaruh secara parsial (individu) antara variabel bebas (X) terhadap variabel 

terikat (Y). 

3. Level of significane 5% (Uji 2 sisi, 5% : 2 = 2,5% atau 0,025). 

a. Ho diterima dan Ha ditolak jika nilai t hitung < t tabel  atau jika nilai Sig, > 0,05. 

b. Ho ditolak dan Ha diterima jika nilai t hitung > t tabel  atau jika nilai Sig, < 0,05. 

 

2. Uji F 

Uji F digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel bebas 

secara simultan (serentak) terhadap variabel terikat. 

Rumus yang akan digunakan adalah : 
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𝐹 =  
𝑅2/(𝑘 − 1)

1 − 𝑅2/(𝑛 − 𝑘)
 

Keterangan : 

F = pengujian secara simultan 

R² = koefisien determinasi 

k = banyaknya variabel 

n = banyaknya sampel 

 

Formulasi hipotesis uji F : 

1. Ho  

Ada pengaruh secara simultan antara varibel bebas (X) terhadap varibel terikat 

(Y). 

2. Ha  

Tidak ada pengaruh simultan antara varibel bebas (X) terhadap varibel terikat (Y). 

3. Level of significane 5%. 

a. Apabila F hitung ≤ F tabel dengan Sig, < α maka Ho diterima. 

b. Apabila F hitung > F tabel dengan Sig, ≥ α maka Ho ditolak, dan Ha diterima. 

3. Uji R² (Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi adalah data untuk mengetahui seberapa besar 

persentase pengaruh langsung variabel bebas yang semakin dekat hubungannya 

dengan variabel terikat atau dapat dikatakan bahwa penggunaan model tersebut 

bisa dibenarkan. 

Dari koefisiensi determinasi (R²) dapat diperoleh suatu nilai untuk 

mengukur besarnya sumbangan dari beberapa variabel X terhadap variasi naik 

turunnya variabel Y (Prayitno, 2010). 
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𝑅2 = Ʃ𝑦 

𝑏ˡƩ𝑥₁𝑦 + 𝑏2Ʃ𝑥₂𝑦 + 𝑏3Ʃ𝑥₃𝑦 + 𝑏⁴Ʃ𝑥₄𝑦
 

Ʃ𝑦²
 

Keterangan : 

R² = Koefisien determinasi berganda. 

Y = Variabel terikat (dependent) 

X = Variabel bebas (Independent)
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Wonokromo 

4.1.1 Sejarah Kecamatan Wonokromo 

Konon katanya pada zaman Kerajaan Majapahit ada seorang Pemuda yang 

bertapa bertahun-tahun di hutan tepi sungai Brantas (Sungai Wonokromo) untuk 

berihtiar. Pada suatu hari datanglah seorang gadis yang cantic membangunkan 

pertapanya, dan ketika pemuda itu memandang gadis cantic yang sangat elok 

menawan, langsung jatuh hati karena gadis tersebut yang diidam-idamkan sesuai 

dengan keinginan selama ini. Karena keduanya saling jatuh cinta maka ditengah 

hutan tersebut kedua sejoli berikrar bersama untuk membangun rumah tangga, maka 

tempat itu dinamakan Wonokromo yang artinya Wono (Hutan) dan Kromo (Kawin). 

Kantor Kecamatan Wonokromo terletak di Jl. Cisadane No. 51, Darmo, 

Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.googlemaps.co.id 

Gambar 4.1: Denah Lokasi Kecamatan Wonokromo Surabaya
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4.1.2 Visi dan Misi Kecamatan Wonokromo Surabaya 

Visi : 

Smart Service dalam Pelayanan Publik. 

Misi : 

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur. 

2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 

3. Mewujudkan penataan lingkungan yang bersih, hijau dan bebas banjir. 

4. Mewujudkan kesejahteraan. 

 

4.1.3 Gambar Struktur Organisasi 

 

 

Sumber : Kecamatan Wonokromo Surabaya 

Gambar 4.2 : Struktur Organisasi 

 

4.1.4 Tugas dan Tanggung Jawab dari Struktur Organisasi 

Tugas dan Tanggung Jawab Camat : 

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. 

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
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c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum. 

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Walikota. 

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. 

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan 

oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan. 

g. Membina dan mengawasi kegiatan di Kelurahan. 

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang 

tidak dilaksanakan oleh unit kerj daerah yang ada di Kecamatan. 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Tugas dan Tanggung Jawab Sekertaris Kecamatan : 

Melaksanakan sebagaian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan yang meliputi : 

a. Menuyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis. 

b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga dan instansi lain. 

c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian.  

d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.  

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Tugas dan Tanggung Jawab Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : 

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program 

dan perundang-undangan. 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan standar pelayanan 

publik. 
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c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi 

umum dan administrasi perizinan/ non perizinan/ rekomendasi. 

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah. 

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan. 

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan. 

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan 

pelaksanaan tugas. 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekertatis Kecamatan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

Tugas dan Tanggung Jawab Sub Bagian Keuangan : 

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran. 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan. 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris sesuai tugas 

dan fungsinya. 

4.2 Data Responden 

Data-data  mengenai  responden  sangat  penting  untuk  mengetahui 

karakteristik dari responden. Dalam penelitian yang menjadi responden adalah 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Wonokromo. Jumlah keseluruhan 

responden dalam penelitian ini sebanyak 47 orang. Data responden dalam penelitian 

ini dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu meliputi jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan, dan jabatan. Penelitian  terhadap  data  responden  berdasarkan  kategori 

tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai identitas responden. 

4.2.1 Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik  responden  berdasarkan  jenis  kelamin  dijelaskan  dalam 

analisis distribusi frekuensi yang dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

n = 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Grafik Batang Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

 

Dari gambar 4.3 diatas terlihat bahwa dari 47 responden, terdapat 27 orang 

laki-laki dengan presentase sebesar 57,4 % dan 20 orang perempuan dengan 

persentase sebesar  42,6 %.  Dengan  demikian  Aparatur Sipil Negawa (ASN) di 

Kecamatan Wonokromo didominasi laki-laki.  

4.2.2 Berdasarkan Usia 

Data Responden Berdasarkan Usia 

n = 47 
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Gambar 4.4 

Grafik Batang  Berdasarkan Usia 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

 

Dari data responden berdasarkan usia diatas menunjukkan bahwa jumlah 

responden yang berusia dari 21 tahun sampai dengan 30 tahun sebanyak 3 orang 

dengan persentase 6,4%. Responden yang berusia antara 31 tahun sampai 40 tahun 

sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 23,4%. Responden yang berusia antara 

41 tahun sampai 50 tahun sebanyak 18 orang dengan persentase 38,3%. Responden 

yang berusia antara 51 tahun sampai 60 tahun sebanyak 15 orang dengan persentase 

31,9%. Dari gambar 4.4 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden adalah yang berusia 41 sampai dengan 50 tahun. 

4.2.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

n = 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Grafik Batang  Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 
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Dari hasil pengolahan kuesioner didapatkan data responden pada Aparatur 

Sipil Negara Kecamatan Wonokromo diketahui responden yang memiliki tingkat 

pendidikan SMA/SMK/STM lebih mendominasi yaitu sebanyak 21 orang dengan 

persentase sebesar 44,7%, sedangkan yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 

20 orang dengan persentase 42,6%, sisanya memiliki tingkat pendidikan D1/ D2/ D3 

sebanyak 1 orang dengan persentase 2,1% dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 5 

orang dengan persentase 10,6 %.  

4.2.4 Berdasarkan Jabatan 

Data Responden Berdasarkan Jabatan 

n = 47 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Grafik Batang  Berdasarkan Jabatan 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

Dari hasil pengolahan kuesioner didapatkan data responden pada Aparatur 

Sipil Negara Kecamatan Wonokromo diketahui responden yang menjabat sebagai 

pegawai tetap sebanyak 47 orang dengan persentase sebesar 100%. 

4.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pre-test untuk memastikan bahwa 

kuesioner yang dijadikan instrument dalam pengumpulan data dapat dipahami dan 

dipersepsikan  oleh  responden  sehingga  dapat  sesuai  dengan  apa  yang 
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dimaksudkan dalam penelitian. Pemahaman responden terhadap pernyataan pada 

kuesioner  merupakan  aspek  yang  penting,  baik  pemahaman  terhadap  inti 

pernyataan maupun kalimat yang tertuang pada kuesioner. 

Validitas konstruk, menurut Hartono (2008) untuk menunjukkan seberapa 

baik hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukuran sesuai teori-teori yang 

digunakan mendefinisikan suatu konstruk. Korelasi yang kuat antara konstruk dan 

item-item pernyataan dan hubungan yang lemah dengan variabel lain merupakan 

salah satu cara untuk menguji validitas konstruk (construct validity). 

Pre-test dalam penelitian ini dilakukan peneliti kepada 47 responden yang 

merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Wonokromo Surabaya. 

Kuesioner yang disebarkan terdiri dari 23 butir pertanyaan, 13 pertanyaan merupakan 

variabel bebas yang memiliki 5 dimensi dan 10 pertanyaan merupakn variabel terikat 

yang memiliki 5 dimensi. Hasil dari pre-test ini dihitung dengan menggunakan SPSS 

versi 23.0 yang kemudian menghasilkan data yang akurat. 

4.3.1 Hasil Uji Validitas 

Menurut Saifuddin Azwar (2014) bahwa validitas mengacu sejauh mana 

akurasi suatu tes atau skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Data yang 

dihasilkan dari pre-test kemudian akan diuji validitas dan reliabitasnya, sehingga data 

yang akan digunakan dalam penelitian  sesungguhnya  adalah  data  yang  memiliki  

tingkat  validitas  serta reliabilitas  yang  tinggi.  Dalam  uji  validitas  dan  reliabilitas  

saling  memiliki keterkaitan  indikasi,  sehingga  hasil  uji  validitas  yang  baik  

tentunya  akan menghasilkan uji reliabilitas yang baik pula. Reliabilitas dinyatakan 

dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefesien. Koefesien tinggi berarti reliabilitas 

tinggi. Dengan indeks validitas > 0,30. 

Menghitung rtabel dengan signifikan 5% menggunakan rumus :  

df = n – k 
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Keterangan :  

df  = derajat bebas 

n =  jumlah sampel 

k = jumlah variabel bebas 

Dari rumus di atas diperoleh hasil sebagai berikut : 

df  = n - k = 47 – 1 = 46 dengan signifikan 5% dengan melihat Table Pearson 

Product Moment dapat diperoleh  sebesar 0,281. 

 

Penulis mendapatkan hasil perhitungan untuk menentukan validitas data 

dengan memperhatikan hasil SPSS pada tabel item-total statistics. Adapun tabel item-

total statistics sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1  

Hasil Uji Validitas Efektivitas Absensi Fingerprint 

Butir  

Pernyataan 
rhitung 

Table 

Pearson 

Product 

Moment 

Keterangan 

X.1 0,659 0,281 VALID 

X.2 0,591 0,281 VALID 

X.3 0,354 0,281 VALID 

X.4 0,686 0,281 VALID 

X.5 0,575 0,281 VALID 

X.6 0,634 0,281 VALID 

X.7 0,689 0,281 VALID 

X.8 0,628 0,281 VALID 

X.9 0,435 0,281 VALID 

X.10 0,515 0,281 VALID 

X.11 0,497 0,281 VALID 

X.12 0,654 0,281 VALID 

X.13 0,455 0,281 VALID 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 
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Tabel 4.2  

Hasil Uji Validitas Disiplin Pegawai ASN 

Butir  

Pernyataan 
rhitung 

Table 

Pearson 

Product 

Moment 

Keterangan 

Y.1 0,710 0,281 VALID 

Y.2 0,498 0,281 VALID 

Y.3 0,719 0,281 VALID 

Y.4 0,441 0,281 VALID 

Y.5 0,454 0,281 VALID 

Y.6 0,663 0,281 VALID 

Y.7 0,630 0,281 VALID 

Y.8 0,611 0,281 VALID 

Y.9 0,518 0,281 VALID 

Y.10 0,559 0,281 VALID 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

Dari tabel item-total statistics tersebut, dapat dilihat khusunya pada kolom 

rhitung  dan Indeks Validitas. Hasil seluruh variabel memiliki nilai rhitung lebih besar dari 

pada Table Pearson Product Moment = 0,281 sehingga sesuai dengan teori yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka rhitung > Table Pearson Product Moment sehingga dapat 

dinyatakan bahwa instrumen (pernyataan) dikatakan valid dan dapat diteruskan untuk 

penelitian. 

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Cronbach’s Alpha Reliability digunakan untuk uji reliabilitas. Konstruk yang 

dianggap reliable adalah lebih besar dari 0.6. Perhitungan uji reliabilitas ini dilakukan 

setelah melakukan uji validitas dan mereduksi indikator-indikator yang tidak valid. 

Hasil dari uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Reliabilitas  

No Variabel Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

1 Efektivitas Absensi Fingerprint (X) .747 Reliabel 

2 Disiplin Pegawai ASN (Y) .756 Reliabel 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

 

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan SPSS yang 

mengahasilkan tabel reliability statistics menyatakan nilai Cronbach’s Alpha lebih 

besar dari 0,600. Sehingga sesuai dengan teori yang telah dikemukakan sebelumnya  

bisa ditarik kesimpulan seluruh data dapat dikatakan telah memenuhi uji reliabilitas. 

 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Normalitas 

Penulis menggunakan bantuan program SPPSS for windows versi 23.0 dengan 

analisis Uji Normalitas dan output-nya  berupa  tabel berikut ini: 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, April 2018 

 

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan SPSS yang 

mengahasilkan tabel normalitas menyatakan nilai signifikan 0,200 > 0,05. Sehingga 

sesuai dengan teori yang telah dikemukakan sebelumnya  bisa ditarik kesimpulan 

seluruh data dapat dikatakan telah memenuhi uji normalitas. 

4.5 Analisis Deskriptif 

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan data berdasarkan dimensi dalam 

bentuk tabel distribusi frekuensi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam 

membaca hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun data untuk membuat tabel 

distribusi tersebut diperoleh dari hasil pengolahan data kuesioner dengan 

menggunakan software SPSS 23.0 dengan melihat tingkat frekuensi responden dalam 

memilih jawaban yang tersedia. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 47 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 2.37606879 

Most Extreme Differences Absolute .098 

Positive .074 

Negative -.098 

Test Statistic .098 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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4.5.1 Variabel Efektivitas Absensi Fingerprint 

Tabel 4.5 

Dimensi Produksi 

Jawaban Responden Penerapan Absensi Fingerprint Sudah Mengarah ke 

Tujuan Organisasi 

Kategori frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 21 44,7 

Setuju 23 48,9 

Netral 1 2,1 

Tidak Setuju 2 4,3 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

 

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa jawaban responden pada indikator 

pertama  dari  dimensi  produksi  mengarah  pada  persetujuan. Sebanyak 23 

responden dengan persentase sebesar 48,9% menjawab setuju, 21 responden 

menjawab sangat setuju dengan persentase sebesar 44,7%, 2 responden menjawab  

tidak setuju dengan persentase sebesar 4,3%, dan 1 responden menjawab netral 

dengan persentase 2,1%.  Dengan  melihat  hasil  jawaban  responden  dapat 

disimpulkan bahwa jumlah responden yang cenderung menyetujui pernyataan ini 

adalah  sebesar  44 orang,  sedangkan  yang  netral  sebesar  1  orang dan yang tidak 

setuju sebesar 2 orang.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  penerapan absensi fingerprint 

sudah mengarah ke tujuan organisasi Kecamatan Wonokromo Surabaya . 
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Tabel 4.6 

Dimensi Produksi 

Jawaban Responden Pegawai Bekerja Sesuai dengan Tujuan Organisasi dan 

Sesuai dengan Prosedur 

Kategori frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 23 48,9 

Setuju 23 48,9 

Netral 1 2,1 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

 

Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa jawaban responden pada indikator kedua 

dari  dimensi  produksi  mengarah  pada  persetujuan. Sebanyak 23 responden dengan 

persentase sebesar 48,9% menjawab setuju, 23 responden menjawab sangat setuju 

dengan persentase sebesar 48,9%, 1 responden menjawab  netral dengan persentase 

sebesar 2,1%. Dengan  melihat  hasil  jawaban  responden  dapat disimpulkan bahwa 

jumlah responden yang cenderung menyetujui pernyataan ini adalah  sebesar  46 

orang,  sedangkan  yang  netral  sebesar  1  orang.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Wonokromo Surabaya bekerja sesuai 

dengan tujuan organisasi dan sesuai dengan prosedur. 
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Tabel 4.7 

Dimensi Produksi 

Jawaban Responden Penerapan Absensi Fingerprint Diterapkan Kepada 

Seluruh Pegawai 

Kategori frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 21 44,7 

Setuju 21 44,7 

Netral 5 10,6 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

 

Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa jawaban responden pada indikator ketiga 

dari  dimensi  produksi  mengarah  pada  persetujuan. Sebanyak 21 responden dengan 

persentase sebesar 44,7% menjawab setuju, 21 responden menjawab sangat setuju 

dengan persentase sebesar 44,7%, 5 responden menjawab  netral dengan persentase 

sebesar 10,6%. Dengan  melihat  hasil  jawaban  responden  dapat disimpulkan bahwa 

jumlah responden yang cenderung menyetujui pernyataan ini adalah  sebesar  42 

orang,  sedangkan  yang  netral  sebesar  5  orang.  Hal  ini menunjukkan  bahwa 

penerapan absensi fingerprint diterapkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di Kecamatan Wonokromo Surabaya. 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

Tabel 4.8 

Dimensi Produksi 

Jawaban Responden Mesin Absensi Fingerprint dan Komputer Terstandarisasi 

dengan Baik 

Kategori frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 14 29,8 

Setuju 30 63,8 

Netral 3 6,4 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

 

Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa jawaban responden pada indikator 

keempat dari  dimensi  produksi  mengarah  pada  persetujuan. Sebanyak 30 

responden dengan persentase sebesar 63,8% menjawab setuju, 14 responden 

menjawab sangat setuju dengan persentase sebesar 29,8%, 3 responden menjawab  

netral dengan persentase sebesar 6,4%. Dengan  melihat  hasil  jawaban  responden  

dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang cenderung menyetujui pernyataan 

ini adalah  sebesar  44 orang,  sedangkan  yang  netral  sebesar  3  orang.  Hal  ini 

menunjukkan  bahwa mesin absensi fingerprint dan computer terstandarisasi dengan 

baik guna meningkatkan disiplin pegawai. 
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Tabel 4.9 

Dimensi Efisiensi 

Jawaban Responden Penerapan Absensi Fingerprint Lebih Efisien 

Kategori Frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 23 48,9 

Setuju 23 48,9 

Netral 1 2,1 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

 

Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa jawaban responden pada indikator kelima 

dari  dimensi  efisiensi  mengarah  pada  persetujuan. Sebanyak 23 responden dengan 

persentase sebesar 48,9% menjawab setuju, 23 responden menjawab sangat setuju 

dengan persentase sebesar 48,9%, 1 responden menjawab  netral dengan persentase 

sebesar 2,1%. Dengan  melihat  hasil  jawaban  responden  dapat disimpulkan bahwa 

jumlah responden yang cenderung menyetujui pernyataan ini adalah  sebesar  46 

orang,  sedangkan  yang  netral  sebesar  1  orang.  Hal  ini menunjukkan  bahwa 

penerapan absensi fingerprint lebih efisien dalam meningkatkan disiplin pegawai. 

Tabel 4.10 

Dimensi Efisiensi 

Jawaban Responden Jaringan Koneksi Mesin Absensi Terkoneksi dengan Baik 

Kategori Frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 21 44,7 

Setuju 25 53,2 

Netral 1 2,1 
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Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

 

Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa jawaban responden pada indikator 

keenam dari  dimensi  efisiensi  mengarah  pada  persetujuan. Sebanyak 25 responden 

dengan persentase sebesar 53,2% menjawab setuju, 21 responden menjawab sangat 

setuju dengan persentase sebesar 44,7%, 1 responden menjawab  netral dengan 

persentase sebesar 2,1%. Dengan  melihat  hasil  jawaban  responden  dapat 

disimpulkan bahwa jumlah responden yang cenderung menyetujui pernyataan ini 

adalah  sebesar  46 orang,  sedangkan  yang  netral  sebesar  1  orang.  Hal  ini 

menunjukkan  bahwa jaringan koneksi mesin absensi terkoneksi dengan baik pada 

Kecamatan Wonokromo Surabaya. 

Tabel 4.11 

Dimensi Efisiensi 

Jawaban Responden Data base Kepegawaian Selalu Update 

Kategori Frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 8 17,0 

Setuju 36 76,6 

Netral 3 6,4 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

 

Pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa jawaban responden pada indikator 

ketujuh dari  dimensi  efisiensi  mengarah  pada  persetujuan. Sebanyak 36 responden 
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dengan persentase sebesar 76,6% menjawab setuju, 8 responden menjawab sangat 

setuju dengan persentase sebesar 17,0%, 3 responden menjawab  netral dengan 

persentase sebesar 6,4%. Dengan  melihat  hasil  jawaban  responden  dapat 

disimpulkan bahwa jumlah responden yang cenderung menyetujui pernyataan ini 

adalah  sebesar  44 orang,  sedangkan  yang  netral  sebesar  3  orang.  Hal  ini 

menunjukkan  bahwa jaringan koneksi mesin absensi terkoneksi dengan baik pada 

Kecamatan Wonokromo Surabaya. 

Tabel 4.12 

Dimensi Kepuasan dan Semangat Kerja 

Jawaban Responden Penerapan Absensi Fingerprint Dapat Memotivasi Pegawai 

Kategori Frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 21 44,7 

Setuju 22 46,8 

Netral 4 8,5 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

 

Pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa jawaban responden pada indikator 

kedelapan dari  dimensi  kepuasan dan semangat kerja  mengarah  pada  persetujuan. 

Sebanyak 22 responden dengan persentase sebesar 46,8% menjawab setuju, 21 

responden menjawab sangat setuju dengan persentase sebesar 44,7%, 4 responden 

menjawab  netral dengan persentase sebesar 8,5%. Dengan  melihat  hasil  jawaban  

responden  dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang cenderung menyetujui 

pernyataan ini adalah  sebesar  43 orang,  sedangkan  yang  netral  sebesar  4  orang.  

Hal  ini menunjukkan  bahwa penerapan absensi fingerprint dapat memotivasi 

pegawai dalam meningkatkan disiplin kerja mereka. 
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Tabel 4.13 

Dimensi Kepuasan dan Semangat Kerja 

Jawaban Responden Fasilitas yang Menunjang Pekerjaan Pegawai Perlu 

Ditambahkan 

Kategori Frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 24 51,1 

Setuju 22 46,8 

Netral 1 2,1 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

 

Pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa jawaban responden pada indikator 

kesembilan dari  dimensi  kepuasan dan semangat kerja  mengarah  pada  persetujuan. 

Sebanyak 22 responden dengan persentase sebesar 46,8% menjawab setuju, 24 

responden menjawab sangat setuju dengan persentase sebesar 55,1%, 1 responden 

menjawab  netral dengan persentase sebesar 2,1%. Dengan  melihat  hasil  jawaban  

responden  dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang cenderung menyetujui 

pernyataan ini adalah  sebesar  46 orang,  sedangkan  yang  netral  sebesar  1  orang.  

Hal  ini menunjukkan  bahwa fasilitas yang menunjang pekerjaan perlu ditambahkan. 
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Tabel 4.14 

Dimensi Kepuasan dan Semangat Kerja 

Jawaban Responden Kesesuain Sistem Insentif dengan Beban Kerja Pegawai 

Kategori Frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 25 53,2 

Setuju 19 40,4 

Netral 3 6,4 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

 

Pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa jawaban responden pada indikator 

kesepuluh dari  dimensi  kepuasan dan semangat kerja  mengarah  pada  persetujuan. 

Sebanyak 25 responden dengan persentase sebesar 53,2% menjawab sangat setuju, 19 

responden menjawab setuju dengan persentase sebesar 40,4%, 3 responden menjawab  

netral dengan persentase sebesar 6,4%. Dengan  melihat  hasil  jawaban  responden  

dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang cenderung menyetujui pernyataan 

ini adalah  sebesar  54 orang,  sedangkan  yang  netral  sebesar  3  orang.  Hal  ini 

menunjukkan  bahwa dengan memberikan kesesuain sistem insentif dengan beban 

kerja pegawai dapat meningkatkan kepuasan dan semangat kerja yang secara tidak 

langsung dapat meningkatkan disiplin kerja pegawai dalam pencapaian target 

Kecamatan Wonokromo Surabaya. 
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Tabel 4.15 

Dimensi Perkembangan 

Jawaban Responden Absensi Fingerprint Sesuai Dengan Perkembangan 

Teknologi 

Kategori Frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 19 40,4 

Setuju 28 59,6 

Netral 0 0 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

Pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa jawaban responden pada indikator 

kesebelas dari  dimensi  perkembangan  mengarah  pada  persetujuan. Sebanyak 28 

responden dengan persentase sebesar 59,6% menjawab setuju, 19 responden 

menjawab sangat setuju dengan persentase sebesar 40,4%. Dengan  melihat  hasil  

jawaban  responden  dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang cenderung 

menyetujui pernyataan ini adalah  sebesar  47 orang.  Hal  ini menunjukkan  bahwa 

pemakaian absensi fingerprint pada Kecamatan Wonokromo Surabaya sesuai dengan 

perkembangan teknologi. 
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Tabel 4.16 

Dimensi Kemampuan Menyesuaikan Diri 

Jawaban Responden Pegawai Mudah Menyesuaikan Diri dengan Perubahan 

Absensi 

Kategori Frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 13 27,7 

Setuju 29 61,7 

Netral 5 10,6 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

Pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa jawaban responden pada indikator ke 

dua belas dari  dimensi  kemampuan menyesuaikan diri  mengarah  pada  persetujuan. 

Sebanyak 29 responden dengan persentase sebesar 61,7% menjawab setuju, 13 

responden menjawab sangat setuju dengan persentase sebesar 27,7%, 5 responden 

menjawab  netral dengan persentase sebesar 10,6%. Dengan  melihat  hasil  jawaban  

responden  dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang cenderung menyetujui 

pernyataan ini adalah  sebesar  42 orang.  Hal  ini menunjukkan  bahwa pegawai 

mudah menyesuaikan diri dengan perubahan absensi. 
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Tabel 4.17 

Dimensi Kemampuan Menyesuaikan Diri 

Jawaban Responden Pelatihan atau Sosialisasi Absensi Dibutuhkan untuk 

Pegawai 

Kategori Frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 14 29,8 

Setuju 28 59,6 

Netral 5 10,6 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

Pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa jawaban responden pada indikator ke 

tiga belas dari  dimensi  kemampuan menyesuaikan diri  mengarah  pada  persetujuan. 

Sebanyak 89 responden dengan persentase sebesar 59,6% menjawab setuju, 14 

responden menjawab sangat setuju dengan persentase sebesar 29,8%, 5 responden 

menjawab  netral dengan persentase sebesar 10,6%. Dengan  melihat  hasil  jawaban  

responden  dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang cenderung menyetujui 

pernyataan ini adalah  sebesar  42 orang.  Hal  ini menunjukkan  bahwa pelatihan dan 

sosialisasi absensi dibutuhkan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya 

disiplin pegawai. 
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4.5.2 Variabel Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Tabel 4.18 

Dimensi Kepatuhan Pada Peraturan 

Jawaban Responden Pegawai Selalu Patuh Pada Peraturan 

Kategori Frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 15 31,9 

Setuju 29 61,7 

Netral 3 6,4 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

Pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa jawaban responden di atas  mengarah  

pada  persetujuan. Sebanyak 29 responden dengan persentase sebesar 61,7% 

menjawab setuju, 15 responden menjawab sangat setuju dengan persentase sebesar 

31,9%, 3 responden menjawab  netral dengan persentase sebesar 6,4%. Dengan  

melihat  hasil  jawaban  responden  dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang 

cenderung menyetujui pernyataan ini adalah  sebesar  44 orang.  Hal  ini 

menunjukkan  bahwa pegawai selalu patuh pada peraturan yang mengikat tentang 

disiplin kerja. 

Tabel 4.19 

Dimensi Kepatuhan Pada Peraturan 

Jawaban Responden Pegawai Tidak Pernah Meningkalkan Tempat Kerja 

Tanpa Seizin Atasan 

Kategori Frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 16 34,0 

Setuju 29 61,7 
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Netral 2 4,3 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

Pada tabel 4.19 menunjukkan bahwa jawaban responden di atas  mengarah  

pada  persetujuan. Sebanyak 29 responden dengan persentase sebesar 61,7% 

menjawab setuju, 16 responden menjawab sangat setuju dengan persentase sebesar 

34,0%, 2 responden menjawab  netral dengan persentase sebesar 4,3%. Dengan  

melihat  hasil  jawaban  responden  dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang 

cenderung menyetujui pernyataan ini adalah  sebesar  45 orang.  Hal  ini 

menunjukkan  bahwa pegawai tidak pernah meninggalkan tempat kerja tanpa seizin 

atasan. 

Tabel 4.20 

Dimensi Efektif Dalam Bekerja 

Jawaban Responden Pegawai Melaksanakan Pekerjaan Dengan Baik 

Kategori Frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 14 29,8 

Setuju 32 68,1 

Netral 1 2,1 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

Pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa jawaban responden di atas  mengarah  

pada  persetujuan. Sebanyak 32 responden dengan persentase sebesar 68,1% 

menjawab setuju, 14 responden menjawab sangat setuju dengan persentase sebesar 
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29,8%, 1 responden menjawab  netral dengan persentase sebesar 2,1%. Dengan  

melihat  hasil  jawaban  responden  dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang 

cenderung menyetujui pernyataan ini adalah  sebesar  46 orang.  Hal  ini 

menunjukkan  bahwa pegawai melaksanakan pekerjaan dengan baik. 

Tabel 4.21 

Dimensi Efektif Dalam Bekerja 

Jawaban Responden Pekerjaan yang Diselesaikan Sesuai dengan Kemampuan 

Pegawai 

Kategori Frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 17 36,2 

Setuju 25 53,2 

Netral 4 8,5 

Tidak Setuju 1 2,1 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

Pada tabel 4.21 menunjukkan bahwa jawaban responden di atas  mengarah  

pada  persetujuan. Sebanyak 25 responden dengan persentase sebesar 53,2% 

menjawab setuju, 17 responden menjawab sangat setuju dengan persentase sebesar 

36,2%, 4 responden menjawab  netral dengan persentase sebesar 8,5%, dan 1 

responden menjawab  tidak setuju dengan persentase sebesar 2,1%. Dengan  melihat  

hasil  jawaban  responden  dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang 

cenderung menyetujui pernyataan ini adalah  sebesar  42 orang.  Hal  ini 

menunjukkan  bahwa pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan kemampuan 

pegawai. 
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Tabel 4.22 

Dimensi Efektif Dalam Bekerja 

Jawaban Responden Pegawai Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Dengan Standart 

yang Ditentukan 

Kategori Frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 9 19,1 

Setuju 36 76,6 

Netral 2 4,3 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

Pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa jawaban responden di atas  mengarah  

pada  persetujuan. Sebanyak 36 responden dengan persentase sebesar 76,6% 

menjawab setuju, 9 responden menjawab sangat setuju dengan persentase sebesar 

19,1%, 2 responden menjawab  netral dengan persentase sebesar 4,3%. Dengan  

melihat  hasil  jawaban  responden  dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang 

cenderung menyetujui pernyataan ini adalah  sebesar  45 orang.  Hal  ini 

menunjukkan  bahwa pegawai menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standard yang 

ditentukan. 

Tabel 4.23 

Dimensi Tindakan Korektif 

Jawaban Responden Pegawai Memberikan Koreksi atau Masukan Terhadap 

Pekerjaan yang Diberikan 

Kategori Frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 9 19,1 

Setuju 31 66,0 



63 

 

 

 

Netral 7 14,9 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

Pada tabel 4.23 menunjukkan bahwa jawaban responden di atas  mengarah  

pada  persetujuan. Sebanyak 31 responden dengan persentase sebesar 66,0% 

menjawab setuju, 9 responden menjawab sangat setuju dengan persentase sebesar 

19,1%, 7 responden menjawab  netral dengan persentase sebesar 14,9%. Dengan  

melihat  hasil  jawaban  responden  dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang 

cenderung menyetujui pernyataan ini adalah  sebesar  40 orang.  Hal  ini 

menunjukkan  bahwa pegawai memberikan koreksi atau masukan terhadap pekerjaan 

yang diberikan. 

Tabel 4.24 

Dimensi Kehadiran Tepat Waktu 

Jawaban Responden Pegawai Datang Tepat Waktu Saat Bekerja 

Kategori Frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 24 51,1 

Setuju 20 42,6 

Netral 3 6,4 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

Pada tabel 4.24 menunjukkan bahwa jawaban responden di atas  mengarah  

pada  persetujuan. Sebanyak 20 responden dengan persentase sebesar 42,6% 

menjawab setuju, 24 responden menjawab sangat setuju dengan persentase sebesar 
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51,1%, 3 responden menjawab  netral dengan persentase sebesar 6,4%. Dengan  

melihat  hasil  jawaban  responden  dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang 

cenderung menyetujui pernyataan ini adalah  sebesar  44 orang.  Hal  ini 

menunjukkan  bahwa pegawai datang tepat waktu saat bekerja, hal ini menunjukkan 

disiplin pegawai sangat bagus di Kecamatan Wonokromo Surabaya. 

Tabel 4.25 

Dimensi Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu 

Jawaban Responden Pegawai Melaksanakan Pekerjaan yang Dibebankan 

dengan Sungguh-sungguh 

Kategori Frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 18 38,3 

Setuju 28 59,6 

Netral 1 2,1 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

Pada tabel 4.25 menunjukkan bahwa jawaban responden di atas  mengarah  

pada  persetujuan. Sebanyak 28 responden dengan persentase sebesar 59,6% 

menjawab setuju, 18 responden menjawab sangat setuju dengan persentase sebesar 

38,3%, 1 responden menjawab  netral dengan persentase sebesar 2,1%. Dengan  

melihat  hasil  jawaban  responden  dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang 

cenderung menyetujui pernyataan ini adalah  sebesar  46 orang.  Hal  ini 

menunjukkan  bahwa pegawai melaksanakan pekerjaan yang dibebankan dengan 

sungguh-sungguh. 
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Tabel 4.26 

Dimensi Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu 

Jawaban Responden Pegawai Dapat Menyelesaikan Pekerjaan yang Diberikan 

oleh Atasan dengan Tepat Waktu 

Kategori Frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 13 27,7 

Setuju 31 66,0 

Netral 3 6,4 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

Pada tabel 4.26 menunjukkan bahwa jawaban responden di atas  mengarah  

pada  persetujuan. Sebanyak 31 responden dengan persentase sebesar 66,0% 

menjawab setuju, 13 responden menjawab sangat setuju dengan persentase sebesar 

27,7%, 3 responden menjawab  netral dengan persentase sebesar 6,4%. Dengan  

melihat  hasil  jawaban  responden  dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang 

cenderung menyetujui pernyataan ini adalah  sebesar  44 orang.  Hal  ini 

menunjukkan  bahwa pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh 

atasan dengan tepat waktu hal ini menunjukkan tingkat kedisiplinan para pegawai 

dalam menjalankan tanggung jawabnya sangat bagus. 
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Tabel 4.27 

Dimensi Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu 

Jawaban Responden Pegawai Tidak Suka Menunda-nunda Pekerjaan yang 

Diberikan oleh Atasan 

Kategori Frekuensi Persentase % 

Sangat Setuju 12 25,5 

Setuju 35 74,5 

Netral 0 0 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 47 100 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

Pada tabel 4.27 menunjukkan bahwa jawaban responden di atas  mengarah  

pada  persetujuan. Sebanyak 35 responden dengan persentase sebesar 74,5% 

menjawab setuju, 12 responden menjawab sangat setuju dengan persentase sebesar 

25,5%. Dengan  melihat  hasil  jawaban  responden  dapat disimpulkan bahwa jumlah 

responden yang cenderung menyetujui pernyataan ini adalah  sebesar  47 orang.  Hal  

ini menunjukkan  bahwa pegawai tidak suka menunda-nunda pekerjaan yang 

diberikan oleh atasan dengan begitu pekerjaan akan dapat terselesaikan sesuai dengan 

yang diharapkan. 

4.6 Analisis Data dan Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis Regresi Liniar Sederhana untuk 

melihat seberapa besar  pengaruh  efektivitas absensi fingerprint terhadap disiplin 

pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)  dari  data  yang  diperoleh  serta  untuk  

melihat seberapa kuat hubungan diantara kedua variabel tesebut. Dalam penelitian 

ini, yang menjadi variabel independen adalah efektivitas absensi fingerprint dan yang 

menjadi variabel dependen adalah disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).  
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Berikut ini adalah hasil pengolahan kusioner terhadap dua variabel yang diuji 

hubungannya yaitu efektivitas absensi fingerprint dengan disiplin pegawai. Penulis 

menggunakan bantuan program SPPSS for windows  versi 23.0 dengan analisis 

Regresi Liniar Sederhana dan output-nya  berupa  tabel berikut ini:   

Tabel 4.28 

Regresi Liniar Sederhana 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
T Sig Kesimpulan 

Konstanta 10,068 2,237 .030 - 

Efektivitas 

Absensi 

Fingerprint 

0,575 7,234 .000 Signifikan 

Koefisien 

Korelasi 
0,733 

Koefisien 

Determinasi 
0,538 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

 

Berdasarkan analisis regresi maka persamaan regresi liniar sederhana adalah : 

Y = a +bX+e 

Y = 10,068 + 0,575X  

Adapun kesimpulan analisis regresi pada penelitian ini antara lain : 

a. Jika nilai variabel efektivitas absensi fingerprint (X) = 0, maka akan diketahui 

nilai Y sebesar 10,068. 

b. Jika nilai variabel efektivitas absensi fingerprint (X) = 1,  maka akan 

diketahui nilai Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,575. 

4.6.1 Uji t 

Adapun hasil uji t penelitian ini adalah : 

A. Uji t untuk variabel efektivitas absensi fingerprint (X) 

Berdasarkan tabel 4.28 nilai koefisien dapat dilihat bahwa thitung untuk 

efektivitas absensi fingerprint adalah 7,234 > ttabel 2,014 dan signifikan 
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sebesar 0,000 < 0,05, sehingga keputusannya Ho ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel bebas yaitu efektivitas absensi fingerprint mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin pegawai Aparatur Sipil 

Negara (ASN). 

 

4.6.2 Uji F 

Tabel 4.29 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 302.000 1 302.000 52.329 .000b 

Residual 259.702 45 5.771   

Total 561.702 46    

a. Dependent Variable: Disiplin Pegawai ASN 

b. Predictors: (Constant), Efektivitas Absensi Fingerprint 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

Berdasarkan tabel 4.29 diatas, didapatkan nilai Fhitung adalah 52,329 > Ftabel 

4,05 dan nilai dari ρ 0,000 < 0,05, sehingga keputusan uji F adalah Ho ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel bebas efektivitas absensi fingerprint secara bersama-

sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin pegawai Aparatur 

Sipil Negara (ASN). 
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4.6.3 Koefisien Determinasi (R²) 

 

Tabel 4.30 

Tabel Koefisien Determinasi (R²) 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23.0, Juni 2018 

Besaran  koefisien  determinasi  (R² )  menunjukkan  variabilitas  observasi 

dari variabel dependen yaitu disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

dijelaskan oleh variabel independennya yaitu efektivitas absensi fingerprint. 

Koefisien determinasi yang bernilai  nol  tidak  selalu  berarti  tidak  ada  pengaruh,  

akan  tetapi  hanya menunjukkan tidak adanya pengaruh linier.  

Dari tabel 4.30 regresi liniar sederhana diatas dapat terlihat bahwa  nilai  R 

sebesar  0,733,  yang  berarti  terdapat  hubungan  yang kuat  antara efektivitas 

absensi fingerprint terhadap disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Nilai R 

square  (R² ) 0,538  adalah  yang  didapat  dari  hasil  (0,733²).  Berdasarkan  hasil 

koefisien  determinasi  dapat  diketahui  bahwa 53,8%  variabel  efektivitas absensi 

fingerprint  memberikan  pengaruh  sebesar  53,8%  terhadap disiplin pegawai 

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Wonokromo Surabaya. Sisanya 

sebesar 46,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

 

 

                                            Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .733a .538 .527 2.40232 

a. Predictors: (Constant),  Efektivitas Absensi Fingerprint 
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4.6.4 Pembahasan 

a. Pengaruh efektivitas absensi fingerprint terhadap disiplin pegawai Aparatur Sipil 

Negara (ASN). 

Variabel efektivitas absensi fingerprint mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) artinya semakin 

tinggi efektivitas pegawai maka akan semakin tinggi juga disiplin pegawai dalam 

Kecamatan tersebut. Sesuai dengan kondisi di lapangan dimana pemakaian absensi 

fingerprint lebih efektif dibandingkan dengan absensi manual untuk lebih 

mendisiplikan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berbeda dengan kecamatan yang 

ada di desa kebanyakan masih menggunakan absensi manual dengan cara tanda 

tangan kehadiran saja. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel efektivitas absensi fingerprint 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin pegawai Aparatur Sipil 

Negara (ASN), maka penelitian ini sesuai dengan ketiga penelitian terdahulu yaitu 

penelitian dari Muhammad Gazali Sina (2016), Dwi Ismawati (2016), dan Erna 

Maeyasari (2016) yang menyatakan bahwa variabel efektivitas absensi fingerprint 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel disiplin pegawai Aparatur 

Sipil Negara (ASN). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka hasil 

analisis yang telah dilakukan, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:  

Variabel efektivitas absensi fingerprint berpengaruh positif dan signifikan terhadap  

variabel  disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan thitung untuk 

pendidikan adalah 7,234 > ttabel 2,014 dan signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Artinya 

jika efektivitas absensi fingerprint semakin tinggi maka disiplin pegawai Aparatur 

Sipil Negara (ASN) akan meningkat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan  kesimpulan  yang  menunjukkan  adanya  pengaruh  yang 

signifikan dan positif dari variabel efektivitas absensi fingerprint terhadap variabel 

disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), maka penulis memberikan saran-saran 

yang dapat dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan agar kedepannya dapat 

bermanfaat. Berikut ini adalah saran-saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil 

penelitian :  

1. Dengan diterapkannya absensi fingerprint dapat meningkatkan disiplin dan 

tata tertib Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga kinerja dapat lebih baik 

sesuai dengan tujuan organisasi. 

2. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi kecamatan lain 

terutama di daerah pedesaan yang belum menggunakan absensi finger print 

dan bisa menjadi tolak ukur karena sangat terbukti bisa mendisiplinkan 

Aparatur Sipil Negara (ASN).
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LAMPIRAN 

                  Lampiran 1 

KUESIONER PENELITIAN 

Kepada Yth. 

Bapak/ Ibu/ Saudara/ i Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Di Kecamatan Wonokromo Surabaya 

Dengan hormat, 

Dalam rangka penulisan tugas akhir skripsi, saya mahasiswi Administrasi 

Bisnis STIA dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati Surabaya akan melakukan 

penelitian yang akan membahas tentang “Efektivitas Absensi Finger Print terhadap 

Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)”. Saya memohon kesediaan Bapak/ 

Ibu/ Saudara/ i Karyawan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini. 

Kuesioner yang diisi oleh Bapak/ Ibu/ Saudara/ i akan diolah, dianalisis, dan 

bukan merupakan hasil akhir. Data yang diisi oleh Bapak/ Ibu/ Saudara/ i akan 

digabung dengan data lain untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam penelitian 

ini. Sesuai dengan etika penelitian, data yang saya peroleh akan dijaga 

kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk penelitian ini. Untuk itu, saya sangat 

mengharapkan agar Bapak/ Ibu/ Saudara/ i dapat memberikan jawaban yang sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. Atas bantuan dan partisipasi Bapak/ Ibu/ Saudara/ 

i, saya ucapkan terima kasih. 

Surabaya, 21 Mei 2018 

         Peneliti, 

Riyana Andam Dewi 

           N.I.M  14.11127 



 

 

 

 

 PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

 

A. Petunjuk Pengisian  

1. Sebelum menjawab baca lah pertanyaan dibawah ini dengan cermat dan teliti. 

2. Beri tanda checklist (√) pada salah satu alternatif jawaban yang 

Bapak/Ibu/Saudara/i pilih dan setiap pertanyaan hanya diperkenankan 

memilih salah satu jawaban saja. Semua jawaban diharapkan tidak ada yang 

dikosongkan, karena jawaban tersebut sesuai dengan keadaan 

Bapak/Ibu/Saudara/i sendiri, maka tidak ada jawaban yang dianggap salah. 

Alternatif jawaban : 

a. SS  = Sangat Setuju 

b. S  = Setuju 

c. N  = Netral 

d. TS  = Tidak Setuju 

e. STS = Sangat Tidak Setuju 

B. Identitas Responden 

1. Nama   : …………………………………( Boleh tidak diisi ) 

2. Usia   : …………………………………… ( Wajib diisi ) 

3. Jenis kelamin   :         Laki – laki   ( Wajib diisi ) 

                                             Perempuan 

4. Pendidikan terakhir :          SMA/ SMK/ STM             S1   ( Wajib diisi ) 

                                               D1/ D2/D3                         S2  

5. Jabatan  : ………………………………………( Wajib diisi ) 



 

 

 

 

Variabel Efektivitas Finger Print (X) : 

No Pertanyaan Jawaban 

SS S N TS STS 

Indikator Produksi       

X.1 Penerapan absensi finger print sudah 

mengarah ke tujuan organisasi. 

X.2 Pegawai bekerja sesuai dengan 

tujuan organisasi dan sesuai dengan 

prosedur. 

     

X.3 Penerapan absensi finger print 

diterapkan kepada seluruh pegawai. 

     

X.4 Mesin absensi finger print dan 

komputer terstandarisasi dengan 

baik. 

     

Indikator Efisiensi      

X.5 Penerapan absensi finger print lebih 

efisien. 

X.6 Jaringan koneksi mesin absensi 

terkoneksi dengan baik. 

     

X.7 Data base kepegawaian selalu 

update. 

     

Indikator Kepuasan dan Semangat Kerja      

X.8 Penerapan absensi finger print dapat 

memotivasi pegawai. 

X.9 Fasilitas yang menunjang pekerjaan 

pegawai perlu ditambahkan. 

     

X.10 Kesesuain sistem insentif dengan 

beban kerja pegawai 

     



 

 

 

 

Indikator Perkembangan      

X.11 Absensi finger print sesuai dengan 

perkembangan teknologi. 

Indikator Kemampuan Menyesuaikan 

Diri 

     

X.12 Pegawai mudah menyesuaikan diri 

dengan perubahan absensi. 

X.13 Pelatihan atau sosialisasi absensi 

dibutuhkan untuk pegawai. 

 

     

  

Variabel Disiplin Kerja (Y) : 

No Pertanyaan Jawaban 

SS S N TS STS 

Indikator Kepatuhan Pada Peraturan      

Y.1 Pegawai selalu patuh pada peraturan. 

Y.2 Pegawai tidak pernah meninggalkan 

tempat kerja tanpa seizin atasan. 

 

     

Indikator Efektif Dalam Bekerja 

Y.3 Pegawai melaksanakan pekerjaan 

dengan baik. 

 

     

Y.4 Pekerjaan yang diselesaikan sesuai 

dengan kemampuan pegawai. 

 

     

Y.5 Pegawai menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan standard yang 

     



 

 

 

 

ditentukan. 

 

Indikator Tindakan Korektif 

Y.6 Pegawai memberikan koreksi atau 

masukan terhadap pekerjaan yang 

diberikan. 

 

     

Indikator Kehadiran Tepat Waktu 

Y.7 Pegawai datang tepat waktu saat 

bekerja. 

     

Indikator Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu 

Y.8 Pegawai melaksanakan pekerjaan 

yang dibebankan dengan sungguh-

sungguh. 

     

Y.9 Pegawai dapat menyelesaikan 

pekerjaan yang diberikan oleh atasan 

dengan tepat waktu. 

     

Y.10 Pegawai tidak suka menunda-nunda 

pekerjaan yang diberikan oleh 

atasan. 

     

 

  



 

 

 

 

                  Lampiran 2 

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

JENIS KELAMIN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid LAKI - LAKI 27 57.4 57.4 57.4 

PEREMPUAN 20 42.6 42.6 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

Data Responden Berdasarkan Usia 

USIA 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21 - 30 3 6.4 6.4 6.4 

31 - 40 11 23.4 23.4 29.8 

41 - 50 18 38.3 38.3 68.1 

51 - 60 15 31.9 31.9 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

PENDIDIKAN TERAKHIR 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMA/ SMK/ STM 21 44.7 44.7 44.7 

D1/ D2/ D3 1 2.1 2.1 46.8 

S1 20 42.6 42.6 89.4 

S2 5 10.6 10.6 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

 

 



 

 

 

 

         Lampiran 3 

Data Responden Berdasarkan Jabatan 

JABATAN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PEGAWAI TETAP 47 100.0 100.0 100.0 

 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 47 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 2.37606879 

Most Extreme Differences Absolute .098 

Positive .074 

Negative -.098 

Test Statistic .098 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

c. This is a lower bound of the true significance. 

Jawaban Responden Variabel X dan Y 

 

X1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK SETUJU 2 4.3 4.3 4.3 

NETRAL 1 2.1 2.1 6.4 

SETUJU 23 48.9 48.9 55.3 

SANGAT SETUJU 21 44.7 44.7 100.0 

Total 47 100.0 100.0  



 

 

 

 

         Lampiran 4 

 

 

 

X3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NETRAL 5 10.6 10.6 10.6 

SETUJU 21 44.7 44.7 55.3 

SANGAT SETUJU 21 44.7 44.7 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

X4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NETRAL 3 6.4 6.4 6.4 

SETUJU 30 63.8 63.8 70.2 

SANGAT SETUJU 14 29.8 29.8 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

X5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NETRAL 1 2.1 2.1 2.1 

SETUJU 23 48.9 48.9 51.1 

SANGAT SETUJU 23 48.9 48.9 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

 

X2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NETRAL 1 2.1 2.1 2.1 

SETUJU 23 48.9 48.9 51.1 

SANGAT SETUJU 23 48.9 48.9 100.0 

Total 47 100.0 100.0  



 

 

 

 

         Lampiran 5 

 

X6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NETRAL 1 2.1 2.1 2.1 

SETUJU 25 53.2 53.2 55.3 

SANGAT SETUJU 21 44.7 44.7 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

X7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NETRAL 3 6.4 6.4 6.4 

SETUJU 36 76.6 76.6 83.0 

SANGAT SETUJU 8 17.0 17.0 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

X8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NETRAL 4 8.5 8.5 8.5 

SETUJU 22 46.8 46.8 55.3 

SANGAT SETUJU 21 44.7 44.7 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

X9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NETRAL 1 2.1 2.1 2.1 

SETUJU 22 46.8 46.8 48.9 

SANGAT SETUJU 24 51.1 51.1 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

          



 

 

 

 

Lampiran 6 

 

X10 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NETRAL 3 6.4 6.4 6.4 

SETUJU 19 40.4 40.4 46.8 

SANGAT SETUJU 25 53.2 53.2 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

X11 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SETUJU 28 59.6 59.6 59.6 

SANGAT SETUJU 19 40.4 40.4 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

X12 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NETRAL 5 10.6 10.6 10.6 

SETUJU 29 61.7 61.7 72.3 

SANGAT SETUJU 13 27.7 27.7 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

X13 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NETRAL 5 10.6 10.6 10.6 

SETUJU 28 59.6 59.6 70.2 

SANGAT SETUJU 14 29.8 29.8 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

 



 

 

 

 

Lampiran 7 

 

Y1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NETRAL 3 6.4 6.4 6.4 

SETUJU 29 61.7 61.7 68.1 

SANGAT SETUJU 15 31.9 31.9 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

Y2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NETRAL 2 4.3 4.3 4.3 

SETUJU 29 61.7 61.7 66.0 

SANGAT SETUJU 16 34.0 34.0 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

Y3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NETRAL 1 2.1 2.1 2.1 

SETUJU 32 68.1 68.1 70.2 

SANGAT SETUJU 14 29.8 29.8 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

Y4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK SETUJU 1 2.1 2.1 2.1 

NETRAL 4 8.5 8.5 10.6 

SETUJU 25 53.2 53.2 63.8 

SANGAT SETUJU 17 36.2 36.2 100.0 

Total 47 100.0 100.0  
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Y5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NETRAL 2 4.3 4.3 4.3 

SETUJU 36 76.6 76.6 80.9 

SANGAT SETUJU 9 19.1 19.1 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

Y6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NETRAL 7 14.9 14.9 14.9 

SETUJU 31 66.0 66.0 80.9 

SANGAT SETUJU 9 19.1 19.1 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

Y7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NETRAL 3 6.4 6.4 6.4 

SETUJU 20 42.6 42.6 48.9 

SANGAT SETUJU 24 51.1 51.1 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

Y8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NETRAL 1 2.1 2.1 2.1 

SETUJU 28 59.6 59.6 61.7 

SANGAT SETUJU 18 38.3 38.3 100.0 

Total 47 100.0 100.0  
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Y9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NETRAL 3 6.4 6.4 6.4 

SETUJU 31 66.0 66.0 72.3 

SANGAT SETUJU 13 27.7 27.7 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

Y10 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SETUJU 35 74.5 74.5 74.5 

SANGAT SETUJU 12 25.5 25.5 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

Hasil Uji Regeresi Liniar Sederhana  

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .733a .538 .527 2.40232 .538 52.329 1 45 .000 

a. Predictors: (Constant), TTLX 

 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 302.000 1 302.000 52.329 .000b 

Residual 259.702 45 5.771   

Total 561.702 46    

a. Dependent Variable: TTLY 

b. Predictors: (Constant), TTLX 
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Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order 

Partia
l Part 

Toleranc
e VIF 

1 (Constant
) 

10.06
8 

4.50
1 

  
2.23

7 
.030           

TTLX 
.575 .079 .733 

7.23
4 

.000 .733 .733 .733 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: TTLY 

 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.747 14 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.756 11 
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