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ABSTRAK 

 

MARTIKA. 2012. 8143097533. Analisis Disiplin Kerja Karyawan pada AJB 
Syariah Bumiputera 1912. Program Studi DIII Sekretari. Jurusan Ekonomi 
dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

 

Karya Ilmiah ini bertujuan Untuk mengetahui tingkat disiplin kerja 
karyawan pada AJB Bumiputera 1912 dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data melalui observasi 
dan studi pustaka. 

Dari hasil pengamatan mengetahui bahwa disiplin kerja karyawan 
AJB Syariah Bumiputera 1912 Kantor Cabang Rawamangun masih 
tergolong lemah. Hal ini dapat dilihat dari ketepatan datang ke kantor, 
tidak bekerja secara optimal, serta ketidakdisiplinan karyawan pada saat 
pelaksanaan rapat. 

Dari hasil penulisan, dapat diketahui bahwa untuk menciptakan 
displin kerja karyawan agar bekerja secara optimal, yaitu seorang manajer 
harus bersikap tegas dan professional dalam mengatasi karyawan 
bermasalah tersebut selain itu juga harus memperhatikan kemauan dan 
keinginan karyawan, Apabila manajer memperhatikan hal tersebut, 
karyawan akan termotivasi dan disiplin untuk datang ke kantor lebih awal 
dan bekerja secara optimal. 

 

Kata kunci: Disiplin, Disiplin Kerja 
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ABSTRACT 

 

MARTIKA. 2012. 8143097533. Analysis Work Discipline  in the AJB Syariah 
Bumiputera 1912. Study Program Diploma III Secretary. Major of Economic and 
Administration. Faculty of Economics. University State of Jakarta. 

 

 Scientific Work aims to determine the level of employees discipline in the 
AJB Syariah Bumiputera 1912 and the factors that influence it. The method used 
in this research is descriptive analysis method of collecting data throught 
observation, and literature study. 

 From observation to know that the discipline of employees belonging to 
weaker at Rawamangun Office AJB Syariah Bumiputera 1912. It can be seen 
from the accuracy of coming to office, not working optimally, and not discipline 
employees at the meeting. 

 From the result of writing, it is known that in order to create employees 
discipline to work optimally, a manager should be firmness and professional in 
overcome of this employees problem and also ought to pay attention needs and 
longing of employees, when a manager do mentioned,  so employees feel 
motivate and discipline time of coming office and be able working optimally. 

 

Keywords: Discipline, Work Discipline. 
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memberikan segala Rahmat dan Karunia-Nya serta kekuatan dan 

kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya 

ilmiah ini dengan tepat waktu yang berjudul Analisis Disiplin Kerja 

Karyawan pada AJB Syariah Bumiputera 1912. 

       Penyusunan karya ilmiah ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian 

persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi 

Sekretaris,  Jurusan Ekonomi dan Administrasi,  Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 

       Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini dapat diselesaikan berkat 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dan penulis menyadari bahwa 

penyusunan  karya ilmiah ini tidak luput dari kesalahan,  oleh karena itu saran 

dan kritik yang bersifat membangun dan bermanfaat sangat diharapkan oleh 

penulis.  

       Secara khusus dan istimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih 

kepada kedua orang tua untuk doa dan kasih sayang dan dukungannya selama 
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Bumiputera 1912 yang sudah memberikan ijin penulis untuk melakukan 

observasi dalam penyusunan karya llmiah ini. 
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Semoga penyusunan karya Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan 

mahasiswi Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi dan 

pihak-pihak yang membutuhkannya. 

 

Jakarta,  28 Mei 2012  

    

          Penulis 

 


