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Suatu organisasi untuk memperoleh kemajuan dan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, perlu menggerakkan serta memantau pegawainya agar dapat 
mengembangkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Pengawasan yang dilakukan 
oleh pimpinan diarahkan untuk meningkatkan mutu kerja pegawai. Sebab pengawasan 
merupakan tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan 
pegawai. Kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 
tujuannya. Dengan disiplin yang baik berarti pegawai sadar dan bersedia mengerjakan 
semua tugasnya dengan baik. Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti, 
menunjukkan bahwa pengawasan yang ada di kantor Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Brebes sudah diterapkan tetapi dalam pelaksanaannya, pengawasan yang 
diberikan oleh pimpinan sebatas melihat laporan-laporan kerja dari pegawai sehingga 
tindakan koreksi tidak dilakukan secara langsung pada saat aktivitas pekerjaan 
berlangsung. Hal tersebut apakah mempengaruhi tingkat disiplin kerja pegawai dalam 
menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. Berdasarkan hal tersebut, 
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan di kantor Badan 
Kepegawaian Daerah kabupaten Brebes, bagaimanakah disiplin kerja pegawai kantor 
Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Brebes, adakah pengaruh pengawasan 
terhadap disiplin kerja pegawai kantor Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Brebes 
dan seberapa besar pengaruhnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengawasan di kantor Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Brebes, untuk 
mengetahui disiplin kerja pegawai kantor Badan Kepegawaian Daerah kabupaten 
Brebes, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja 
pegawai serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan terhadap 
disiplin kerja pegawai kantor Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Brebes.  

Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor Badan Kepegawaian 
Daerah kabupaten Brebes baik pegawai negeri sipil maupun honor yang berjumlah 49 
pegawai. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena anggota populasi 
sekaligus menjadi anggota sampel, dimana jumlah populasi kurang dari 100. Variabel 
dalam penelitian ini meliputi pengawasan (X) sebagai variabel bebas  dan disiplin 
kerja (Y) sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode angket dan metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif persentase dan teknik analisis regresi sederhana dengan 
menggunakan program statistik SPSS. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pengawasan di kantor Badan 
Kepegawaian Daerah kabupaten Brebes termasuk kategori  baik dan disiplin kerja 
termasuk kategori sangat tinggi. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan regresi 

= 17, 806 + 0,472X. Uji signifikansi persamaan regresi uji F diperoleh FŶ hitung = 
86,827 dengan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengawasan berpengaruh positif terhadap disiplin kerja pegawai Kantor Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes. Besar pengaruh pengawasan terhadap 



disiplin kerja pegawai pada kantor Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Brebes 
sebesar 64,9% dan selebihnya disiplin kerja pegawai dipengaruhi oleh faktor lain 
selain pengawasan sebesar 35,1%. 

Mengacu dari hasil penelitian di mana pengawasan besar pengaruhnya 
terhadap disiplin kerja pegawai, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut: 
pihak pimpinan kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes hendaknya 
dapat meningkatkan pemberian teguran lisan maupun tertulis secara tegas kepada para 
pegawai yang melanggar peraturan agar pegawai lebih bertanggung jawab atas segala 
tugas yang telah  kewajibannya. 
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