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RINGKASAN 

l\1ELIKA SARTIKA \I. 01 832 0147 ··DISIPUT\ KERJ1\ Pl'G\\\',\I OAN 

PF'lGARUHNYA TF.RllAOAP PRODUKTIVITAS KrRJA PADA PT. 

l'ERUSAHAAN GAS NEGARA (PERS ERO) Tbk. Sl3U Wll .A Y All Ill 

SU.t-1BAGUT. 

( Dibawah bimbingan Bpk Ors. H. Miftahuddin . .\IBA. selaku Pcmh11nbing I dan Bpk 

Amrin Mulia. SE. Msi selaku Pcmbimbin� II) 

Perusahaan gas di Indonesia semula dikelolah oleh pcrusahaan swasta Belanda 

vang bemama l. J. !'\. f:;indhoven & co. Berd1ri tahun 1859 vang b<!ra::.al dan Uatu 

Bara dan pada tahun 1958 perusahaan terscbut dinosional1sai;ikan dan dirubah 

menjadi PN Gas padR tahun 1965 menjadi Perusahaan Gas Negara. 

Pada tahun 1974 di Cirebon mulai menyalurkan gas bumi d.:ngan janngan pipa 

untuk kcperluan bahan baker disck1or rumah tangga. kom.:rsial dan industri yang 

mengantikan �as buatan dari batu bar-a yang tidak ... konomis. 

Pada tahllll 1984 Slllt:JS perusahaan b:rub-ih menjaj1 p.:rus;il:aa.1 ur:wm 

kemudian dilanjutkan pada tahl•n I 'J94 sampai dengan saat ini �tntusr:)a diting!.:ukar, 

meajadi persero dengan ruang lingkup u�aha yang lebih dipcrluus tidak saja dibidang 

distribusi gas bumi melainkan juga transmisi gas bumi. 

Didalam Perusahaan sikap d;siplin dari seorang pegawai sangal d1perlukan 

dalaru mensukseskan perusahaan. TWlpa disiplin pegawa1 �.1ng h;aik sulil h<1gi 

perusahaan untuk dapat mencapru hasal yang optimal. kar.:na disiphn sangat 

bcrpengaruh terbadap produktivitas p.:gawru. 
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Didalam pcrusal1aar. g::s Nega.-;; si.'<ap cis:pli!I seC'ral'g pera,,ai <;angat perln 

ditingkatkan karena disiplin dipcrlukan untuk semangat dan kcmauan <lari para 

pegawai agar berkerja keras secara konsi�ten dan mampu mengh;isilkan prvdukti\'itas 

yang tinggi. Dengan berpedoman pada prilaku dengan mcmatuhi kebi.inksanaan dari 

pada perusahaan. 

Pcrusahaan juga mcmberkan penghargaan bag1 yang mcnjalankan disiplin kerja 

, scbagai \\Ujud penghargaan perusahaan memberikan penghargaan kcp:ida pcgawai 

dengan cara mengumumkan nama dan foto pcgawai yang bcrprcsta.'i dalam o;cuap 

penerbitan majalah berita gas. Ada juga diberikan sanksi kcpJda pcgawa1 ) :i.1g 

mdanggar disiplin. 

I. Sanksi Peringaian Pertama, yaitu : 

a. Tidak masuk kerja l s/d 2 hari kerja dalam sebulan. 

b. Datang terlambat. 

c. Pulang lebih awal. 

J. Tidak memaruhi atasan tanpa aldS3.n ya.-:!! \\ajar. 

2. Sanksi Peringatan Kedua, yaitu : 

a. Tidak masuk kerja 6 s/d 8 imri berturu1 - rurut dalam �cbul•n. 

b. Tidak memakai seragam kcrja. 

3. Sanksi yang terakhir pcmutusan hubungan kerja kcrja karena melakukan 

kesalahan yang berat , yairu : 

a. Melakukan pcnipuan, pencurian atau pengelapan harang dan uang milil.. 

pe1usahaan. 

b. Melak'Ukan perbuatan asu:;ila. 
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c. l\ felakukan pc:rbuatan yang dapat merugikan perusahaar.. 

d. Membujuk teman sekerja, bawahan atau pimpinan untuk mclakukan 

sesuatu yang bcncnumgan dengan hukum atau kesusilann. 

Produktivitas Kerja adalah pcrbandingan antara output dengan input. 

Produktivitas kerja dapat juga diartikan sebagai hubungan alllara hasil nya1u 111np11n 

fisik (barang ataujasa) dcngan masukan (input}. 

Produktivitas kerja yang dic:ipai oleh perusahaan yaitu : 

Penyelesaian tugas sudahn dapat dilakukan dengan baik J)al;,m kegiatan 

perusahaan secara kescluruhan. 

Masalah kesaJahaan dalam pcnyelesaian pekerjaan sudah dapat <liknrangi daJam 

ani penyt:lesaian tugas - tugas menghilangkan resiko yang kecil. 

Kebijaksanaan dari perusahaan dalam mengantisipasi masalah - 111nsalah d�lani 

upaya penyelesaian tugas pcrusahaan sudah semakin baik. 
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