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SARI 
 

 Eti Dwi Rahayu. 2006. Pengaruh Disiplin Kerja dan Pengawasan Kerja 
terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Semarang, 92 halaman, 8 tabel, 1 gambar. 
 
Kata Kunci : Disiplin Kerja,Pengawasan Kerja,Efektivitas Kerja. 
 
 Menusia merupakan unsur yang penting dalam suatu 
organisasi/perusahaan. Untuk meningkatkan hasil kerja yang maksimal bagi 
instansi tersebut. Salah satu faktor yang sangat penting peranannya dalam 
menentukan keberhasilan dan mencapai hasil yang maksimal adalah tenaga kerja. 
Faktor tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang mempunyai akal dan 
pikiran, oleh karena itu tidak mudah untuk mengkoordinasikannya. Maka disiplin 
kerja dan pengawasan kerja serta efektivitas kerja merupakan peran yang sangat 
penting dalam proses penyelesaian pekerjaan. 

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini yaitu adakah pengaruh 
antara disiplin kerja dan pengawasan kerja terhadap efektivitas kerja dan seberapa 
besar pengaruh disiplin kerja dan pengawasan kerja terhadap efektivitas kerja 
pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang. Adapun  tujuan dari 
penelitian ini yaitu  untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara disiplin kerja 
dan pengawasan kerja terhadap efektivitas kerja dan untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh disiplin kerja dan pengawasan kerja terhadap efektivitas kerja 
pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah penelitian populasi sehingga seluruh 
pegawai dijadikan sampel. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
angket. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan tehnik deskriptif persentase dan 
analisis linier berganda dengan menggunakan program statistik SPSS. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif 
(signifikan) antara disiplin kerja dan pengawasan kerja terhadap efektivitas kerja 
pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang, hal ini dapat diketahui 
dari nilai Fhitung sebesar 65,823 > F tabel  = 3,11 pada  taraf signifikan 5% (0,05), 
dengan sumbangan dari variabel disiplin kerja dan pengawasan kerja terhadap 
efektivitas kerja sebesar 61,3%, sisanya sebesar 38,7% dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak diungkap dalam penelitain ini. Terdapat korelasai antara variabel 
disiplin kerja terhadap efektivitas kerja sebesar 0,326 sedangkan untuk korelasi 
dari variabel pengawasan kerja terhadap efektivitas kerja sebesar 0,253. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor 
Disiplin kerja dan pengawasan kerja pegawai merupakan faktor yang perlu 
diperhatikan untuk menciptakan efektivitas kerja bagi pegawai Pada Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Semarang. Efektivitas kerja bagi pegawai Pada Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Semarang termasuk dalam kategori baik namun masih 
perlu diperhatikan karena masih belum optimal. Hasil dari penelitian ini 
diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca sebagai bahan pengetahuan 
dalam bidang Ilmu Sumber Daya Manusia, selain itu ada beberapa saran yang 
dapat dicantumkan : (1) Pegawai datang kekantor yang tidak tepat hendaknya 
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diberi sangsi agar pegawai yang melanggar tidak mengulangi kesalahnya  dan 
pimpinan lebih bersikap tegas dalam mengambil  
keputusan sehingga pegawai akan menghormati keputusannya tersebut. (2) 
Pimpinan hendaknya memberikan penghargaan untuk pegawai yang berprestasi 
dan memacu minat pegawai yang belum berprestasi untuk lebih giat dalam 
bekerja sehingga mereka juga akan mendapatkan penghargaan tersebut. (3) 
Pegawai hendaknya lebih tangkas dalam menerima perintah dari pimpinan dan 
bersungguh-sungguh melaksanakan tugas sehingga target atau standar kerja dapat 
meningkatkan efektivitas  kerja dan tujuan dapat tercapai dengan baik.  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
1.1.Latar Belakang 

 
 Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya yang 

berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional 

yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pembangunan  nasional 

mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 

yang merata, baik material maupun spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 

1945. Hakekat pembangunan nasional bertujuan meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan yang adil dan merata, yang ingin diusahakan melalui pembangunan. 

Dengan laju pertumbuhan pada tingkat lebih tinggi agar tercapainya pembangunan 

tersebut diperlukan beberapa hal sebagai sasarannya antara lain: tenaga kerja atau 

pegawai profesional yang merupakan aset dari instansi atau lembaga. 

 Dalam dunia kerja dewasa ini tenaga kerja atau pegawai senantiasa 

mempunyai kedudukan yang penting karena tanpa pegawai suatu lembaga atau 

instansi tak dapat melaksanakan aktivitasnya. Dengan pegawai yang  terampil dan 

penuh dedikasi serta mempunyai kualitas yang bisa diandalkan, sedapatnya 

mereka lebih diperhatikan agar pegawai  tidak merasa jenuh dan pegawai akan 

lebih berusaha mempunyai citra yang baik dihadapan pimpinannya.  Semakin 

berkembangnya usaha yang  dijalani, lembaga  atau instansi mampu diharapkan 

terus meningkatkan usaha dan menciptakan produktivitas yang tinggi serta 
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pegawai yang mampu berprestasi kerja secara optimal dalam bentuk efektivitas 

kerja. 

 Efektivitas kerja adalah keseluruhan pelaksanaan aktivitas-aktivitas 

jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan manusia untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu (The Liang Gie, 1981:22). Dalam setiap pekerjaan yang diperhatikan 

dalam efektivitas kerja  adalah keberhasilan suatu lembaga atau instansi dalam 

menjalankan tugasnya. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan kerja yang dilakukan 

harus dapat memberikan hasil optimal dari para pegawainya dengan 

memanfaatkan potensi yang ada.  

 Upaya untuk meningkatkan efektivitas, peningkatan kesadaran akan 

produktivitas, efisiensi dan kewirausahaan serta etos kerja dilaksanakan melalui 

berbagai kegiatan motivasi, penyuluhan, pendidikan dn pelatihan dalam rangkat 

peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja Berdasarkan 

rencana ketenagakerjaan nasional yang harus terus disempurnakan secara terarah, 

terpadu dan menyeluruh (GBHN, 1993-1998:62). Efektivitas kerja pegawai dapat 

dicapai jika didukung oleh para pemimpin yang mengawasi kerjanya oleh sebab 

itu, dengan  pengawasan dari masing-masing individu atau pengawasan dari 

pimpinannya itu merupakan  hal yang sangat penting demi kelancaran pekerjaan 

yang dikerjakan. Pimpinan selain jadi motor penggerak juga berfungsi sebagai 

pengawas. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pekerjaanya dapat berjalan 

dengan lancar  agar   tujuan  organisasi   dapat tercapai. Pengawasan yang baik 

dapat berdampak baik juga terhadap pegawainya, karena mereka akan dapat 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sehingga merekapun dapat 
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berkonsentrasi terhadap tugasnya. Pegawai merupakan fokus utama dari 

pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan harus dapat menunjukan prestasi yang 

baik dan mempunyai disiplin yang tinggi.  

 Disiplin kerja merupakan suatu kekuasaan yang berkembang dalam 

penyusunan diri secara sukarela kepada keputusan-keputusan, peraturan-

peraturan, nilai-nilai pekerjaan dan tingkah laku (Moekijat, 1975:67). Salah satu 

dari aspek kekuatan sumber daya manusia adalah disiplin kerja, karena 

mempunyai dampak kuat bagi organisasi atau lembaga untuk mencapai 

keberhasilan dalam mengejar tujuan yang telah direncanakan. Kedisiplinan bukan 

hanya indikasi adanya semangat dan kegairahan kerja, melainkan dapat 

mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan (Nitisemito, 1996:118).  

 Tingginya disiplin kerja pegawai akan mampu mencapai efektivitas kerja 

yang maksimal, baik itu disiplin waktu, tata tertib atau peraturan yang telah 

ditetapkan dalam instansi tersebut. Untuk lebih mengefektifkan peraturan yang 

dikeluarkan dalam rangka menegakkan kedisiplinan perlu teladan dari pimpinan. 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan pegawai  

karena pimpinan dijadikan panutan oleh para pegawainya. Selain disiplin kerja 

ada hal lain yang juga penting untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai yaitu 

dengan adanya pengawasan dari pimpinan yang selalu memperhatikan segala 

kegiatan dan yang paling penting adalah kebutuhannya akan selalu dihargai. Jika 

mereka dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya dengan baik dan  

menghasilkan hasil kerja yang baik maka akan tercapai  efektivitas kerja yang 

maksimal, sedangkan tujuan pengawasan itu merupakan hasil pelaksanaan 
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pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan, sehingga dengan pengawasan pegawai merasa terdorong 

untuk bekerja lebih baik kemudian menghasilkan pekerjaan yang memuaskan bagi 

instansi atau lembaganya.  

 Pengawasan merupakan hal yang sangat penting karena masing-masing 

organisasi atau instansi memerlukan pengawasan yang tergantung dari faktor-

faktor situasional seperti ukuran organisasi, kebijakan organisasi, sasaran 

organisasi, sejumlah perubahan yang terjadi, kompleksitas obyek yang dikontrol 

dan suasana pendelegasian yang ada didalam suatu instansi atau organisasi 

(Saylees, 1998:307). Sedangkan menurut Moekijat (1994:185) pengawasan 

mempunyai peranan penting bagi manajemen kepegawaian karena ia mempunyai 

hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perorangan secara langsung dan 

baik buruknya pegawai bekerja tergantung dari bagaimana ia mengawasi cara 

kerja pegawainya dan mendekati para pegawainya agar mereka melaksanakan 

pekerjaannya dengan baik dan tidak ada unsur paksaan hanya karena mereka 

diawasi. 

 Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

pengawasan yang ada di kantor ini telah dilaksanakan dengan semestinya oleh 

para staf pengawas. Dimulai dari pengawasan rutin yang dilaksanakan setiap 

harinya, teknik pengawasan yang dipakai meliputi pengawasan langsung dengan 

jalan menginspeksi langsung ke lokasi atau menerima laporan langsung dilokasi 

maupun teknik pengawasan secara tidak langsung yang dapat diketahui melalui 

laporan-laporan yang disampaikan oleh pegawainya. Apabila terjadi kesalahan-



 

 
 

5

kesalahan terhadap hasil kerja maka tindakan perbaikan akan segera dilakukan 

sebagai wujud dari umpan balik dari pengawasan yang dilakukan Pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kota  Semarang .  

 Disiplin kerja yang telah dilakukan pegawai Pada Badan Kepegawaian 

Daerah Kota Semarang berjalan dengan baik dan dilakukan dengan kesadaran diri 

dan penuh rasa tanggung jawab namun kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari 

cara kerjanya yang rapi, penggunaan alat kantor yang sesuai dengan aturan dan 

pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur kerja yang tepat. Namun masih terdapat 

penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai misalnya adanya kurang tertibnya 

pegawai dalam menggunakan jam kerja dan masih ada kesalahan dalam 

menggunakan alat kerja sehingga dapat menghambat penyelesaian pekerjaan. 

Berdasarkan fakta tersebut maka hal ini diperlukan peran serta dari pimpinan 

untuk menumbuhkan disiplin kerja diantara para pegawai lainnya agar tujuan 

kantor atau instansi dapat berjalan lancar.  Dengan adanya uraian kondisi inilah, 

peneliti tertarik mengambil judul “ PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN 

PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SEMARANG “.  

 

1.2. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

efektivitas kerja pegawai yang ada di suatu perusahaan atau instansi. Untuk itu 

dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja hanya dibatasi 
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pada unsur disiplin kerja dan pengawasan kerja yang mempunyai pengertian 

sebagai berikut: 

1. Disiplin Kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, lebih baik yang tertulis maupun 

tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk 

menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang 

diberikan kepadanya (Susanto, 1989:278). Peneliti hanya membatasi 

disiplin kerja meliputi faktor sebagai berikut: Ketepatan waktu, 

kesetiaan/patuh pada peraturan yang ada dan mempergunakan dan 

memelihara peralatan kantor. 

2. Pengawasan Kerja adalah hal yang dilakukan, artinya hasil pekerjaan, 

menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-

tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana 

(Moekijat, 1990:80). Peneliti hanya membatasi pengawasan  kerja meliputi 

faktor sebagai berikut: menentukan alat ukur/pedoman bak /standar, 

mengadakan penilaian/pengukuran pekerjaan, perbandingan antara 

pelaksanaan pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi/perbaikan. 

1.3. Perumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh disiplin dan pengawasan terhadap efektivitas kerja 

pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang ? 
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2. Seberapa besar pengaruh disiplin kerja dan  pengawasan kerja terhadap 

efektivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Semarang ? 

1.4.Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya  pengaruh disiplin kerja dan pengawasan 

kerja terhadap efektivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah 

Kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh disiplin kerja dan pengawasan 

kerja terhadap efektivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah 

Kota  Semarang. 

1.5.Kegunaan Penelitian 

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat diambil manfaat yang 

berguna antara lain sebagai berikut : 

a. Kegunaan Akademis. 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang konsep disiplin kerja, pengawasan 

dan efektivitas kerja pegawai.  

b. Kegunaan Praktis. 

1. Bagi Lembaga/Instansi 

Sebagai pengetahuan akan pentingnya disiplin kerja dan 

pengawasan  bagi terlaksananya efektivitas kerja dan dapat dijadikan 



 

 
 

8

bahan pertimbangan bagi lembaga atau instansi untuk pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan efektivitas kerja. 

2. Bagi Karyawan 

Dapat digunakan sebagai  bahan acuan untuk meningkatkan 

kedisiplinnnya dalam bekerja dan dapat mengurangi kesalahan-

kesalahannya dalam melaksanakan pekerjaan sehingga meningkatkan 

efektivitas kerja mereka. 

c. Bagi Peneliti. 

 Dapat menambah wawasan dan pengalaman yang sebenarnya 

tentang peningkatan disiplin kerja, pengawasan dan efektivitas kerja 

pegawai yang lebih efektif dan efisien.  

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika Skripsi terdiri dari tiga (3) bagian yaitu Bagian Pendahuluan, 

Bagian Isi dan Bagian Akhir atau Penutup. 

1. Bagian Pendahuluan terdiri dari : 

Halaman Judul Penelitian, Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, 

abstrak, Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel 

serta Daftar Lampiran. 

2. Bagian Isi terdiri atas lima (5) Bab yaitu : 

BAB I  : Pendahuluan, berisikan Latar Belakang Masalah,  

permasalahan, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, 
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Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian  serta Sistematika    

Penulisan Skripsi. 

BAB II              : Landasan Teori dan Hipotesis, berisikan teori-teori yang 

dijadikan landasan dalam penelitian ini dan nantinya akan 

dijadikan acuan dan pedoman didalam melakukan 

penelitian. Dalam bagian ini penulis membahas mengenai 

pengertian disiplin kerja, pengawasan kerja dan efektivitas 

kerja serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketiga 

variabel diatas. Bagian ini pula membahas tentang 

Kerangka berpikir  serta Hipotesis dari penelitian ini. 

BAB III :  Metodologi Penelitian, berisikan Populasi dan Sampel yang 

akan diambil untuk penelitian ini serta dicantumkan pula 

Metode pengumpulan data yang dipilih dan analisis 

penelitiannya. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan gambaran 

umum dari instansi dan data-data yang nantinya digunakan 

didalam penelitian yang dilanjutkan dengan pembahasan 

sehingga data-data yang terkumpul tersebut mempunyai 

arti.  

BAB V : Kesimpulan dan Saran, berisikan kesimpulan dan hasil 

penelitian yang dilakukan di lapangan (obyek penelitian). 

Sedangkan saran berisikan perbaikan atau masukan-
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masukan untuk perbaikan yang berhubungan dengan 

penelitian. 

3. Bagian Akhir Skripsi terdiri dari : 

a. Daftar Pustaka, yaitu daftar buku-buku yang digunakan sebagai sumber 

didalam menyelesaikan penelitian ini.  

b. Lampiran, yaitu kelengkapan Skripsi untuk memperjelas data yang 

dibutuhkan dan juga dalam perhitungan analisis data. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Peninjauan Disiplin Kerja 
B. Disiplin Kerja 

Disiplin Kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh 

dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, lebih baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak 

untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan 

wewenang yang diberikan kepadanya (Susanto,1989:278). Disiplin Kerja 

menurut (Wursanto, 1984:108) yaitu keadaan yang menyebabkan / 

memberikan dorongan kepada pegawai untuk berbuat dan melakukan segala 

kegiatan sesuai dengan norma-norma / peraturan yang telah ditetapkan. 

Sedangkan menurut (Nitisemito,1986:263) disiplin kerja adalah sikap, 

tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan 

baik tertulis maupun tidak tertulis. 

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja 

adalah ketekunan, ketaatan, kegiatan, sikap yang sangat hormat yang 

nampak sesuai dengan tata aturan yang telah disepakati bersama antara 

organisasi dan pegawainya. 

b. Alat mengukur Kedisiplinan. 

Umumnya Disiplin Kerja dapat terlihat apabila pegawai datang ke 

kantor teratur dan tepat waktu, jika mereka berpakaian rapi ditempat kerja, 



 

 
 

12

jika mereka menggunakan perlengkapan kantor dengan hati-hati, jika 

mereka menghasilkan jumlah dan kualitas pekerjaan yang memuaskan 

dengan mengikuti cara kerja yang telah ditentukan oleh kantor / Instansi dan 

jika mereka menyelesaikan pekerjaan dan semangat kerja.Disiplin Kerja 

pegawai kantor / Instansi dapat dikatakan baik (Leteiner & Levine, 

Terjemahan Soejono, 1980 : 67) apabila : 

a. Adanya ketaatan pegawai terhadap peraturan jam kerja. 

b. Ketaatan pegawai terhadap pakaian kerja. 

c. Menggunakan dan menjaga perlengkapan kantor. 

d. Kuantitas dan kualitas hasil kerja sesuai dengan standar. 

e. Adanya semangat pegawai dalam bekerja. 

Adapun kriteria yang dipakai dalam disiplin kerja tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi tiga indikator yaitu diantaranya : 

1. Ketepatan waktu 

Tepat diartikan bahwa tidak ada selisih sedikitpun, tidak kurang 

dan tidak lebih, persis. Sedangkan waktu adalah serangkaian saat yang 

telah lewat, sekarang dan yang akan datang (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 1989 : 1006).Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ketepatan waktu adalah hal keadaan tepat tidak ada 

selisih sedikitpun bila waktu yang ditentukan tiba. 

2. Kesetiaan / Patuh  pada peraturan dan tata tertib yang ada 

Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat 

agar tujuan suatu organisasi dapat dicapai dengan baik, untuk itu 
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dibutuhkan sikap setia dari pegawai terhadap komitmen yang telah 

ditetapkan tersebut. Kesetiaan disini berarti sikap taat dan patuh dalam 

mengenakan seragam, atau dalam melaksanakan komitmen yang telah 

disetujui bersama dan terhadap peraturan dan tata tertib yang telah 

ditetapkan. 

3.  Mempergunakan dan memelihara peralatan kantor  

 Peralatan adalah salah satu penunjang kegiatan, agar kegiatan 

tersebut berjalan dengan lancar. Dengan penggunaan dan pemeliharaan 

peralatan yang sebaik-baiknya dapat mengurangi resiko akan kerusakan 

peralatan yang kebih berat. Merawat dan memelihara merupakan salah 

satu wujud tanggung jawab dari pegawai. 

c. Jenis-jenis Disiplin Kerja 

Disiplin kerja dapat timbul dari dalam diri sendiri dan juga dari 

perintah (Terry, 1993 : 218) terdiri dari : 

1) Self imposed dicipline, yaitu kedisiplinan yang timbul dari diri sendiri 

atas dasar kerelaan, kesadaran dan bukan timbul atas dasar paksaan. 

Disiplin ini timbul karena seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya 

dan merasa telah mejadi bagian dari organisasi sehingga orang akan 

tergugah hatinya untuk sadar dan secara sukarela memenuhi segala 

peraturan yang berlaku. 

2) Command dicipline, yaitu disiplin yang timbul karena paksaan, 

perintah dan hukuman serta kekuasaan. Jadi disiplin ini bukan timbul 
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karena perasaan ikhlas dan kesadaran akan tetapi karena adanya 

paksaan atau ancaman dari orang lain. 

Dalam setiap organisasi atau Instansi yang diinginkan adalah 

jenis disiplin yang timbul dari diri sendiri atas dasar kerelaan dan 

kesadaran. Namun kenyataan selalu menunjukkan bahwa disiplin itu 

lebih banyak disebabkan adanya paksaan dari luar. Untuk tetap 

menjaga agar disiplin terpelihara maka perlu melaksanakan kegiatan 

pendisiplinan. Kegiatan  pendisiplinan itu terdiri dari:   

a. Disiplin Preventif 

 Merupakan kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk 

mendorong para pegawai agar secara sadar mentaati berbagai 

standart dan aturan, sehingga dapat dicegah berbagai 

penyelewengan dan pelanggaran. Lebih utama dalam hal ini adalah 

dapat ditumbuhkan “Self Dicipline” pada setiap pegawai tanpa 

kecuali. Untuk memungkinkan iklim yang penuh disiplin tanpa 

paksaan tersebut perlu kiranya standar itu sendiri bagi setiap 

pegawai, dengan demikian dapat dicegah kemungkinan-

kemungkinan timbulnya pelanggaran-pelanggaran atau 

penyimpangan dari standar yang ditentukan.  

b. Disiplin Korektif 

Disiplin ini merupakan kegiatan yang diambil untuk 

menangani pelanggaran yang telah terjadi terhadap aturan-aturan 

dan mencoba untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut. 
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Kegiatan korektif ini dapat berupa suatu hukuman atau tindakan 

pendisiplinan (disiplin action) yang wujudnya berupa scorsing. 

(Handoko, 1987:209). 

d. Prinsip-prinsip Pendisiplinan 

Untuk mengkondisikan pegawai suatu organisasi atau perusahaan agar 

bersikap disiplin maka terdapat beberapa prinsip pendisiplinan antara lain : 

a. Pendisiplinan dilakukan secara pribadi 

 Pendisiplinan ini dilakukan dengan menghindari menegur kesalahan di 

depan orang banyak agar pegawai yang bersangkutan tidak merasa malu 

dan sakit hati. 

b. Pendisiplinan harus bersifat membangun 

 Selain menunjukkan kesalahan yang telah dilakukan pegawai, haruslah 

diikuti dengan petunjuk cara pemecahannya sehingga pegawai tidak 

merasa bingung dalam menghadapi kesalahan yang telah dilakukan. 

c. Pendisiplinan dilakukan secara langsung dan segera 

  Suatu tindakan yang dilakukan dengan segera terbukti bahwa pegawai 

telah melakukan kesalahan sehingga pegawai dapat mengubah sikapnya 

secepat mungkin. 

d. Keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan  

 Dalam tindakan pendisiplinan dilakukan secara adil tanpa pilih kasih, 

siapapun yang telah melakukan kesalahan harus mendapatkan tindakan 

pendisiplinan secara adil tanpa membeda-bedakan. 
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e. Pimpinan hendaknya tidak melakukan pendisiplinan sewaktu pegawai  

absen. 

 Pendisiplinan hendaknya dilakukan dihadapan pegawai yang 

bersangkutan secara pribadi agar dia tahu telah melakukan kesalahan. 

f. Setelah pendisiplinan hendaknya wajar kembali 

 Sikap wajar hendaklah dilakukan pimpinan terhadap pegawai yang telah 

melakukan kesalahan tersebut, sehingga proses kerja dapat berjalan 

lancar kembali dan tidak kaku dalam bersikap. (Heijeracman dan Suadi 

Usman,1993:241). 

 

e. Ukuran Disiplin Kerja  

Dengan diterapkan tata tertib diharapkan dapat menegakkan disiplin 

pegawai. Namun untuk mengetahui apakah pegawai telah besikap disiplin 

atau belum perlu diketahui kriteria yang menunjukkannya.  

Seorang ahli mengemukakan pendapatnya bahwa “Bagaimana kita 

mengukur adanya disiplin yang baik” umumnya disiplin kerja terdapat 

apabila pegawai datang ke kantor tepat pada waktu, apabila mereka 

berpakaian rapi di tempat kerja, apabila mereka menggunakan 

perlengkapan-perlengkapan kantor dengan hati-hati, apabila mereka 

menghasilkan jumlah dan kualitas pekerja dengan memuaskan dan 

mengikuti cara bekerja yang ditentukan suatu organisasi (perusahaan), 
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apabila mereka menyelesaikan pekerjaan dengan semangat baik.(Soejono, 

1980 : 67). 

Disiplin kerja karyawan dapat dikatakan baik apabila memenuhi 

syarat sebagai berikut : 

a. Para karyawan datang tepat waktu, tertib dan teratur 

b. Berpakaian rapi 

c. Mampu memanfaatkan dan menggerakan perlengkapan secara baik 

d. Menghasilkan pekerjaan yang memuaskan  

e. Mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan 

f. Memiliki tanggung jawab yang tinggi 

 

B. Pengawasan Kerja 

1. Pengertian Pengawasan 

Menurut Moekijat, pengawasan adalah hal yang dilakukan, artinya 

hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu 

mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai 

dengan rencana (Moekijat, 1990:80). Sedangkan menurut Soewarno 

Handayaningrat “ pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk 

menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan 

mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pekerjaan sesuai dengan 

rencana semula. (Handayaningrat, 1985:142). 
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Pengawasan kerja adalah kegiatan manajer yang mengharuskan 

atau mengusahakan agar pekerjaan terlaksananya sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki (Lubis, 1985: 154). 

Pendapat lain menyatakan bahwa pengawasan adalah penilaian koreksi 

atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud 

untuk mendapatkan keyakinan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan 

dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya harus 

dilaksanakan ( Harold Koontz dan Cyrril o’Donnel dalam Lubis, 

1985:156-157). Pengawasan kerja adalah memilih orang yang tetap untuk 

setiap pekerjaan, menimbulkan minat terhadap pekerjaannya pada tiap-tiap 

orang dan mengajarkan bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya, 

mengukur dan menilai hasil kerjanya untuk mendapatkan keyakinan 

apakah pekerjaan itu telah dipahami dengan wajar.  

Dari beberapa pendapat yang memberikan pengertian tentang 

pengawasan kerja maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan kerja 

merupakan salah satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan 

manajerial untuk menjamin terealisasinya semua rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya serta pengambilan tindakan perbaikan bila 

diperlukan.Tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk 

menyesuaikan hasil pekerjaan dengan standar. Tindakan perbaikan ini 

membutuhkan waktu dan proses agar terwujud untuk mencapai  hasil yang  

diinginkan. Karena laporan-laporan berkala sangat penting sebab dalam 

laporan itu dapat diketahui situasi yang nyata. Apabila terjadi 



 

 
 

19

penyimpangan, tindakan perbaikan segera dapat diambil, sehingga 

kemungkinan resiko dan kerugian perusahaan dapat diminimalkan.  

2. Tujuan pengawasan 

Tujuan utama dari pengawasan yaitu mengusahakan supaya apa yang 

direncanakan menjadi kenyataan. Mencari dan memberitahu kelemahan-

kelemahan yang dihadapi. Adapun tujuan pengawasan menurut (Sukarna, 

1993:112)  antara lain: 

a. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan lancar atau tidak 

b. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai 

dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan 

yang serupa atau timbulnya kesalahan baru. 

c. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan 

dalam planning terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang 

telah ditentukan. 

d. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya telah sesuai dengan  

program seperti yang telah ditetapkan dalam planning atau tidak. 

e. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan membandingkan dengan apa 

yang telah ditetapkan dalam rencana (standar) dan sebagai tambahan. 

f. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur 

atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. 

3. Tipe-tipe Pengawasan 

a. Pengawasan Pendahuluan (Freedforward Control) 
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Bentuk pengawasan pra kerja ini dirancang untuk mengantisipasi 

masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan 

memungkinkan korelasi dibuat sebelum tahap tertentu diselesaikan. 

Jadi pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan 

mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang 

diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. 

b. Pengawasan selama kegiatan berlangsung (Concurrent Control) 

Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. 

Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari dari 

suatu prosedur disetujui terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan 

dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “Double Check” yang 

lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. 

c. Pengawasan umpan balik (Feedback Control) 

Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. 

Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar  yang telah 

ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-

kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat 

histories, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi (Handoko, 

1991:361). 

4.  Proses Pengawasan 

Proses pengawasan adalah serangkaian kegiatan didalam 

melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam 

suatu organisasi. Proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan 
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(langkah pokok) yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan 

menurut T. Hani handoko : 

a.  Penetapan standar pelaksanaan/perencanaan 

Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan standar 

pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan 

pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian 

hasil-hasil. 

b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan 

Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk 

mengukur pelaksanaan kegiatan nyata.Tahap kedua ini menentukan 

pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. 

c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan 

Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan  yaitu: 

1) Pengamatan. 2) Laporan-laporan baik lisan ataupun tertulis. 3) 

Metode-metode otomatis. 4) Pengujian atau dengan pengambilan 

sampel. 

d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan 

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah membandingkan 

pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang telah direncanakan atau 

standar yang telah ditetapkan. 
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e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan 

Bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini 

harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai 

bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau 

keduanya dilakukan bersamaan. 

Sementara itu Ranu Pandoyo merumuskan proses atau 

langkah-langkah pengawasan meliputi: 

a. Menentukan ukuran atau pedoman baku atau standar. 

b. Mengadakan penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang 

sudah dikerjakan. 

c. Membandingkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran 

atau pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.  

d. Mengadakan perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan 

yang terjadi, sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan 

apa yang direncanakan. (Pandoyo, 1990:109) 

Dengan beberapa pendapat dari para ahli tersebut cukuplah 

jelas, yang dimaksud dengan proses pengawasan yaitu serangkaian 

tindakan dalam mengadakan pengawasan. Sedangkan langkah awal 

dari rangkaian tindakan yang tercantum dalam proses pengawasan itu 

adalah menetapkan standar pengawasan dan yang dimaksud 

penyimpangan disini adalah penyimpangan terhadap standar. 
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Dari proses pengawasan tersebut maka dapat diambil 

beberapa pernyataan dari pendapat Pandoyo untuk dijadikan sebagai 

indikator yang dapat mengukur pengawasan yaitu:  

1. Menentukan ukuran (pedoman baku standart) 

pelaksanaan/perencanaan Tahap pertama dalam pengawasan 

adalah menetapkan ukuran standar pelaksanaan, standar 

mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat 

digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. 

2. Mengadakan penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang 

sudah dikerjakan yaitu suatu penilaian yang dilakukan oleh 

pengawas dengan melihat hasil kerjanya dan laporan tertulisnya. 

3. Membandingkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran 

atau pedoman baku yang ditetapkan untuk mengetahui 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi saat bekerja. 

4. Mengadakan perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan yang 

terjadi, sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa 

yang direncanakan. Melakukan tindakan koreksi / perbaikan Bila 

hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini 

harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai 

bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau 

keduanya dilakukan bersamaan. 
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5. Teknik Pengawasan 

Teknik pengawasan adalah cara melaksanakan pengawasan dengan 

terlebih dahulu menentukan titik-titik pengawasan sehingga dapat ditarik 

suatu kesimpulan mengenai keadaan keseluruhan kegiatan organisasi. 

Teknik pengawasan menurut Manullang sebagai berikut: 

a. Peninjauan pribadi 

Peninjauan pribadi adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara 

pribadi, sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. 

b. Pengawasan melalui laporan lisan 

 Pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui 

laporan lisan yang diberikan bawahan, dilakukan dengan cara 

wawancara kepada orang-orang tertentu yang dapat memberi gambaran 

dari hal-hal yang ingin diketahui terutama tentang hasil yang 

sesungguhnya yang ingin dicapai bawahan. 

c. Pengawasan melalui laporan tertulis 

 Merupakan suatu pertanggung jawaban bawahan kepada atasannya 

mengenai pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai dengan intruksi dan 

tugas-tugas yang diberikan. 

d. Pengawasan melalui hal-hal yang bersifat khusus, didasarkan 

kekecualian atau control by exeption. 
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 Merupakan sistem atau teknik pengawasan dimana ini ditujukan kepada 

soal-soal kekecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima 

laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa istimewa. 

C. EFEKTIVITAS KERJA 

 
1. Pengertian Efektivitas Kerja 

Efektivitas kerja adalah suatu keadaan dimana aktivitas-aktivitas 

jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh manusia dalam mencapai hasil 

atau akibat sesuai dengan yang dikehendakinya (Sutarto, 1978: 95). 

Menurut Siagian , efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat 

waktunya yang telah ditetapkan (Siagian , 1983:151). Sedangkan menurut ( 

The Liang Gie, 1981 :21) yang disebut efektivitas kerja adalah suatu efek 

atau akibat yang dikehendaki dari sejumlah rangkaian aktivitas jasmaniah 

dan rohaniah yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan tertentu.  

Dari pengertian tentang efektivitas dan kerja diatas jika digabungkan 

akan memperoleh suatu pengertian yaitu efektivitas kerja adalah akibat atau 

efek yang timbul akibat sejumlah rangkaian aktivitas jasmani dan rohani 

yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Disisi lain 

suatu pekerjaan dikatakan efektif bila dapat diselesaikan tepat pada 

waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari 

semua uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan aktivitas 
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pekerjaan yang memberikan hasil atau akibat seperti yang dikehendaki 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

2. Faktor-faktor yang menentukan  efektivitas kerja 

Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang 

dikemukakan oleh Ricard M. Steers, yang menyatakan adanya empat faktor 

yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja yaitu : 

a. Karakteristik organisasi 

  Terdiri dari struktur dan teknologi organisasi dimana yang 

dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tetap sifatnya, 

sehubungan dengan susunan sumber daya manusianya. Struktur 

meliputi bagaimana organisasi menyusun orang-orang atau 

mengelompokkan orang-orang dalam menyelesaikan pekerjaannnya. 

Sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu 

organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi. 

Dengan teknologi yang tepat akan menunjang kelancaran organisasi 

didalam mencapai sasaran, disamping juga dituntut adanya penempatan 

orang yang tepat pada tempat yang tepat pula. 

b. Karakteristik Lingkungan  

 Mempunyai pengaruh penting di dalam organisasi. Lingkungan itu 

mencakup dua aspek yang berhubungan, yaitu lingkungan ekstern dan 

intern. 
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c. Karakteristik Pekerja 

  Merupakan karakteristik yang penting, karena pekerja merupakan 

sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan sumber 

daya yang ada di dalam organisasi. Pekerja merupakan modal utama 

didalam organisasi yang akan berpengaruh terhadap efektivitas kerja, 

karena walaupun teknologi yang canggih dan didukung adanya struktur  

yang baik, tanpa adanya pekerja maka semuanya itu tidak berguna. 

d. Karakteristik kebijaksanaan dan Managemen 

  Kebijaksanaan dan praktek managemen dapat mempengaruhi 

pencapaian hasil atau dapat juga merintangi pencapaian tujuan. Dalam 

hal ini mencakup bagaimana kebijaksanaan dan praktek pimpinan dalam 

tanggung jawabnya terhadap para pekerja dan organisasi. 

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja pegawai 

adalah : 

a. Ketrampilan  

Ketrampilan banyak pengaruhnya terhadap efektivitas kerja pegawai. 

Keterampilan pegawai dalam suatu instansi dapat ditingkatkan melalui 

latihan-latihan. 
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b. Motivasi 

Dengan adanya motivasi mendorong seseorang utuk lebih giat dalam 

menjalankan tugasnya. 

c. Disiplin kerja 

 Keadaan yang menyebabkan/memberikan dorongan kepada 

pegawai untuk berbuat dan melakukan segala kegiatan sesuai dengan 

norma-norma/peraturan yang telah ditetapkan 

d. Sikap dan etika kerja 

Etika dalam hubungan kerja sangat penting karena akan menciptakan 

hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara pelaku dalam proses 

yang akan meningkatkan efektivitas kerja. 

e. Gizi dan kesehatan 

Apabila ada pegawai yang mengalami gangguan kesehatan dan ia tidak 

dapat melaksanakan pekerjaannya maka secara otomatis tidak akan ada 

efektivitas kerja. 

f. Tingkatan penghasilan 

Penghasilan atau gaji yang cukup berdasarkan prestasi kerja akan 

memberi semangat sehingga efektivitas kerja akan tercapai. 

g. Lingkungan dan iklim kerja 

Lingkungan dan iklim kerja yang mendukung akan menambah kerja 

yang lebih efektif. 
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h. Sarana / alat 

Dengan adanya peralatan dan perlengkapan yang memadai dan 

menunjang akan meningkatkan efektivitas kerja. 

i. Manajemen 

Adanya manajemen yang baik maka pegawai akan terorganisasi dengan 

baik yang akan mendukung suatu efektivitas kerja. 

j. Kesempatan berprestasi 

Setiap orang ingin mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, 

dengan diberikan kesempatan berprestasi maka pegawai akan dapat 

meningkatkan efektivitas kerjanya. ( Siagian, 1983:154 ). 

 

4. Alat ukur efektivitas kerja 

Dalam penelitian ini, untuk mengukur efektivitas kerja karyawan, 

penulis menggunakan kriteria ukuran yang dikemukakan oleh Richard M. 

Steers, yaitu dalam usaha membina pengertian efektivitas yang semula 

bersifat abstrak itu menjadi sedikit banyak mengidentifikasi segi-segi yang 

lebih menonjol yang berhubungan dengan konsep ini. (Steers, 1985:20) 

Walaupun ada sederetan panjang kriteria evaluasi yang dipakai, 

namun kriteria yang paling banyak digunakan adalah sebagai berikut: 
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a. Kemampuan menyesuaikan diri 

  Kemampuan menyesuaikan diri sangatlah penting, karena hal ini 

merupakan tujuan organisasi, dimana dengan mampu menyesuaikan diri 

pegawai akan dapat bekerjasama dengan orang lain sehingga 

pemenuhan kebutuhan dan tujuan organisasi tercapai. 

b. Kepuasan kerja  

  Merupakan tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas 

peran atau pekerjaannya dalam organisasi. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepeuasan kerja tersebut antara lain : Kewsempatan 

untuk maju, keamanan kerja, gaji, perusahaan dan manajemen, 

pengawasan, faktor intrinsik, kondisi kerja, komunikasi dan fasilitas ( 

Moh. As’ad, 1991:115-116). Dengan demikian kepuasan adalah tingkat 

kesenangan dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan sebagai 

akibat dari imbalan yang diterima untuk memenuhi kebutuhannya, jika 

kebutuhan pegawai terpenuhi maka mereka akan merasa senang dan 

puas. 

c. Prestasi kerja 

 Prestasi kerja adalah suatu penyelesaian tugas pekerjaan yang sudah 

dibebankan sesuai dengan target yang telah ditentukan, bahkan ada yang 

melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya (Sterrs, 1985 : 140) 

  Prestasi kerja yang telah dicapai akan mempengaruhi orang lain 

untuk dapat melakukan hal yang sama, dengan demikian maka hasil 

kerja dalam suatu organisasi menjadi lebih baik. 
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     Dalam penelitian ini, untuk mengukur efektivitas kerja karyawan, 

penulis menggunakan kriteria ukuran yang dikemukakan oleh Richard 

M. Steers, yaitu kemampuan menyesuaikan diri, kepuasan kerja dan 

prestasi kerja. 

E. KERANGKA BERPIKIR 

Tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan dan berkembang 

menjadi besar dalam memperoleh kemajuan usaha. Tujuan tersebut akan 

diperoleh jika efektivitas kerja pegawainya meningkat, karena keberhasilan 

perusahaan dapat dilihat dari efektivitas kerja pegawainya. Dari beberapa 

faktor yang mempengaruhi untuk tercapainya efektivitas kerja, dua 

diantaranya adalah disiplin kerja dan pengawasan yang baik. 

Dengan diterapkan disiplin pada setiap pegawai maka akan tercipta 

suatu keadaan tertib dimana pegawai akan melaksanakan pekerjaan dan 

 kewajiban-kewajibannya dengan perasaan senang tanpa paksaan. Selain itu 

perlu pula dimbangi dengan pemenuhan sarana untuk bekerja serta 

peningkatan kesejahteraan pegawai agar pegawai terdorong untuk berdisiplin 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Faktor lain yang mendukung terlaksananya disiplin kerja yang baik 

adalah adanya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pegawai 

akan hasil kerja yang telah dilakukannya. Hal ini sangat besar pengaruhnya 

dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai, karena merupakan peranan 
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penting dalam memeriksa hasil kerja yang telah dilakukan oleh pegawai 

tersebut. 

Berdasarkan teori-teori diatas dapat dikemukakan bahwa terdapat 

pengaruh antara disiplin kerja dan pengawasan terhadap efektivitas kerja 

pegawai dimana dapat digambarkan model sebagai berikut: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
E. HIPOTESIS 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 1996:67). 
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Suatu hipotesis akan diterima apabila data yang dikumpulkan mendukung 

pernyataan maka hipotesis diterima. Hipotesis merupakan anggapan dasar 

yang kemudian membuat suatu teori yang masih harus diuji kebenarannya. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Hipotesis Kerja (Ha): 

“Ada pengaruh disiplin kerja dan pengawasan kerja terhadap efektivitas kerja 

pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang ”. 
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BAB  III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

3.3.Populasi   

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 1998:115). 

Dalam penelitian ini populasinya adalah pegawai Badan Kepegawaian Daerah 

Kota Semarang yang berjumlah 93 orang pegawai. Dalam penelitian ini 

merupakan penelitian populasi (Arikunto, 1998 : 120). 

Tabel 1 

POPULASI 

No Bidang Populasi 

1 Kesekretariatan 22 

2 Administrasi 10 

3 Pengembangan Pegawai 20 

4 Kesejahteraan Pegawai 8 

5 Diklat 12 

6   Pemberhentian Pegawai 14 

Total 86 Orang 

 

3.3. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik penelitian 

suatu penelitian (Arikunto, 1998:99). Variabel adalah gejala yang menjadi 

objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu penelitian yaitu: 
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1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi terhadap 

sesuatu gejala. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi : 

a. Disiplin Kerja (X1) adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang 

sesuai dengan peraturan dari perusahaan baik tertulis maupun tidak 

tertulis. Adapun untuk mengukur diperlukan suatu indikator antara 

lain: 

1. Ketepatan Waktu 

2. Kesetiaan/patuh pada peraturan yang ada   

3. mempergunakan / memelihara peralatan kerja. 

b. Pengawasan (X2) adalah sebagai suatu proses untuk menetapkan 

pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan 

mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pekerjaan sesuai 

dengan rencana semula. Adapun indikator pengawasan antara  lain : 

1. Menentukan ukuran/ standar   

2. Mengadakan penilaian/pengukuran pekerjaan 

3. Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan   

4. Melakukan tindakan koreksi/perbaikan 
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2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat Y adalah variable yang dipengaruhi suatu gejala. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah efektivitas kerja. Efektivitas pegawai 

adalah penyelesaian tugas yang diukur melalui indikator : 

1) Kemampuan Menyesuaikan diri 

2) Kepuasan Kerja 

3) Prestasi Kerja. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian sangatlah penting karena 

berkaitan dengan tersedianya data yang dibutuhkan untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian, sehingga kesimpulan yang diambil adalah 

benar. Oleh karena itu, penelitian metode pengumpulan data harus dilakukan 

dengan tepat. 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Metode Angket (Kuesioner) 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 1998:139). Metode ini 

digunakan untuk pengambilan disiplin kerja, pengawasan dan efektivitas 

kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang. 
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2. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1998:234). Metode ini 

digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan 

informasi yang digunakan data penelitian ini yang meliputi struktur 

organisasi dan daftar absensi.  

 

3.4. Validitas dan Reliabilitas Penelitian 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 1998:60). Instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, apabila 

dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat. 

Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah validitas 

internal. Validitas internal adalah validitas yang dicapai apabila terdapat 

kesesuaian antara bagian-bagian instrumen secara keseluruhan (Arikunto, 

1998:138) 

Dalam pengujian validitas internal dapat digunakan dua cara yaitu 

analisa faktor dan analisa butir. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

analisa butir . Adapun cara pengukuran analisa butir tersebut adalah dengan 
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cara skor butir dikorelasikan dengan skor total dan menggunakan rumus 

Product moment, yaitu : 

{ }{ }222xy
)YN()X(X

)Y)(X(XYNr
∑Σ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

Keterangan : 

rxy : Koefisien korelasi  

N : Jumlah subyek atau responden 

X : Skor butir 

Y : Skor total (Arikunto, 1998:162). 

 

Tabel 2 

Tabel 2. Hasil Try Out Instrumen Variabel Disiplin Kerja Terhadap 

 duapuluh responden 

No.Item Rxy rtabel Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

0,689 

0,562 

0,491 

0,711 

0,576 

0,510 

0,523 

0,554 

0,566 

0,683 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Hasil survey pendahuluan 
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Tabel  3 

Tabel 3. Hasil Try Out Instrumen Variabel Pengawasan Kerja Terhadap 

 Duapuluh responden 

No.Item Rxy rtabel Keterangan 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

0,619 

0,588 

0,568 

0,510 

0,520 

0,483 

0,573 

0,481 

0,535 

0,669 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Hasil survey pendahuluan 

 

Tabel  4 

Tabel 2.Hasil Try Out Instrumen Variabel Efektivitas Kerja Terhadap 

 duapuluh responden 

No.Item Rxy rtabel Keterangan 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

0,543 

0,501 

0,575 

0,590 

0,489 

0,604 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Hasil survey pendahuluan 
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Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rhitung lebih besar dari 

pada rtabel  yaitu untuk N=20 dengan taraf signifikansi 5% adalah 0,444 

maka dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut disebut valid dan dapat 

digunakan dalam mengambil data. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 1998:170). 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, dapat digunakan uji reliabilitas 

internal yang diperoleh dengan cara menganalisis data dari suatu hasil 

pengetesan dengan rumus sebagai berikut : 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∑
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
= 2

2

11 t
b1

1k
kr

δ
δ  

Keterangan : 

rii : Reliabilitas instrumen  

k : Banyaknya pertanyaan 

∑ 2bδ  : Jumlah Varian butir 

2tδ   : Varian total 

Untuk mencari varian Butir dengan rumus : 
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N
N

)X()X(
2

2

2

∑
−∑

=σ  

Keterangan : 

σ  : Varian Tiap butir 

X : Jumlah skor butir 

N : Jumlah Responden 

(Arikunto, 1998:194). 

Hasil perhitungan reliabilitas tersebut dikonsultasikan dengan r tabel pada 

taraf signifikansi 5%, atau interval kepercayaan 95%. Bila harga 

perhitungan lebih besar dari r tabel, maka instrumen dikatakan reliabel. 

Dari hasil perhitungan reliabelitas, maka diketahui bahwa reliabelitas 

instrumen untuk variabel disiplin kerja sebesar 0,867 untuk variabel 

pengawasan kerja sebesar 0,850 dan untuk variabel efektivitas kerja sebesar 

0,793. hasil tersebut apabila dikonsultasikan dengan nilai rtabel dengan N=20 

dan taraf signifikansi 5% adalah 0,444 maka instrumen tersebut cukup dapat 

dipercaya atau reliabel untuk digunakan dalam mengambil data. 

3.5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan 

menggunakan rumus atau dengan aturan-aturan  yang ada sesuai dengan 

pendekatan penelitian. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menguji 



 

 
 

42

hipotesis dalam rangka penarikan kesimpulan yang berarti pula untuk 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Deskriptif Persentase 

Metode ini digunakan untuk mengkaji variabel  yang ada pada 

penelitian yaitu disiplin kerja dan pengawasan terhadap efektivitas kerja 

pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang. Untuk 

mengukur variabel tersebut dilakukan dengan memberi skor jawaban 

angket yang diisi oleh responden, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Jawaban A diberi skor 4 

b. Jawaban B diberi skor  3 

c. Jawaban C diberi skor 2 

d. Jawaban D diberi skor 1 

Perhitungan indeks prosentase dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Tingkat Keberhasilan yang dicapai = %100×
N
n    

Keterangan: 

N =  Presentase 

n  =  Jumlah skor yang diharapkan 

% =  Nilai persentase atau hasil 

 (Mohamad Ali, 1992: 184). 

Perhitungan deskriptif persentase ini mempunyai langkah-langkah 

sebagai berikut : 
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a. Menetapkan skor tertinggi dan skor terendah 

b. Menetapkan range yang dicari yaitu selisih antara skor tertinggi dan 

skor terendah 

c. Menetapkan interval yaitu range dibagi jumlah option 

d. Untuk mengetahui kriteria perhitungan dibuat tabel. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian, maka model analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Penggunaan analisis 

ini dengan alasan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat, yaitu antara Disiplin Kerja (X1) dan pengawasan (X2) 

terhadap efektivitas kerja (Y) dengan menggunakan persamaan regresi dua 

prediktor yaitu dengan rumus : 

Y = a1 X1 + a2 X2 + k 

Keterangan : 

Y : Variabel efektivitas kerja 

a1 : Koefisien regresi disiplin kerja 

a2 : Koefisien regresi pengawasan 

x1 : disiplin kerja 

x2 : pengawasan 

k : Bilangan konstanta (Sudjana 1996:347). 

3. Uji Simultan 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independen yaitu disiplin kerja kerja dan pengawasan kerja yang terdapat 
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didalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel 

dependen yaitu efektivitas kerja. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis 

digunakan uji F, yaitu untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel 

bebas yang digunakan mampu menjelaskan variabel terikatnya. Apabila 

dari perhitungan nilai F hitung  > F tabel  pada taraf signifikan 5%, maka dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat secara 

serentak. Sebaliknya jika nilai F hitung  < F tabel  pada taraf signifikan 5%, 

maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak mampu menjelaskan 

variabel terikat. 

Adapun rumus dari uji ini adalah sebagai berikut : 

F reg = 
res

reg

RK
RK

 

Keterangan : 

F reg  = Harga bilangan F untuk garis regresi. 

RK reg = Rata kuadrat garis regresi. 

RK res = Rata kuadrat residu. 

(Hadi, 2000: 14) 

Untuk mencari besarnya sumbangan variabel disiplin kerja dan 

pengawasan kerja terhadap efektivitas kerja, digunakan rumus koefisien 

determinasi secara keseluruhan (R 2 ). R 2 digunakan untuk mengukur 

keterkaitan yang paling baik dari analisa regresi linier berganda. Jika R 2  

yang diperoleh mendekati 1 (satu), maka dapat dikatakan semakin kuat 
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menerangkan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya 

jika R 2  mendekati 0 (nol), maka dapat dikatakan semakin lemah 

menerangkan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun 

rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

R 2 = 
∑

∑ ∑+
2

2211

Y
YXaYXa

 

Keterangan : 

R2            = koefisien determinasi ganda antara X1 dan X2 terhadap Y. 

1a         = koefisien prediktor X1. 

a 2        = koefisien prediktor X2. 

∑ yx2 = jumlah antara X2 dengan Y. 

∑ 2y   = jumlah kuadrat kriteria. 

∑ yx1 = jumlah antara X1 dengan Y. 

4. Uji Parsial 

Untuk menguji kemaknaan koefisien parsial digunakan uji t. Apabila 

t hitung  > t tabel  pada taraf signifikan 5%, maka dapat dikatakan bahwa 

variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat atau dengan kata lain 

ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sebaliknya 

apabila t hitung  < t tabel  pada taraf signifikan 5%, maka dapat dikatakan 

bahwa variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikatnya atau 

dengan kata lain tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat.  
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Rumus uji ini adalah sebagai berikut : 

t = 
2

2,1

2,1

1

3

y

y

r

Nr

−

−
 

Untuk mencari besarnya sumbangan variabel disiplin kerja terhadap 

efektivitas kerja dan pengaruh pengawasan kerja terhadap efektivitas kerja 

digunakan rumus koefisien determinasi secara parsial (r2) dengan rumus 

sebagai berikut : 

r2 = 1-
∑
∑

−

−
2)(
)(

yY
yY

  

Keterangan : 

r2 = Koefisien determinasi secara parsial 

Y = Nilai rata-rata Y 

y  = Nilai estimasi y 

(Algifari, 1997: 46) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum 

Nama Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang, sebelum 

terbentuk adalah merupakan salah satu bagian sekretariat Wilayah Daerah 

Kota Madya Semarang yang didasari oleh Peraturan Daerah Kota Madya 

Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Skertariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Semarang. 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang terletak di jalan 

Pemuda No. 148 Semarang. Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang 

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Semarang yang dipimpin oleh 

BKD yang berada dibawah dan tanggung jawabkepada Kepala Daerah 

melalui Sekretaris Daerah. 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 159 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang. Badan Kepegawaian Daerah 

Kota Semarang yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat 

BKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai 

Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat pembina 

Kepegawaian Daerah adalah Gubernur / Bupati / Walikota. 
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Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3, BKD mempunyai fungsi: 

1. pelaksanaan penyusunan formasi kepegawaian, seleksi dan 

pengangkatan calon pegawai serta sistem informasi manajemen 

kepegawaian; 

2. pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang 

berkaitan dengan penyusunan formasi kepegawaian; 

3. pelaksanaan penyelesaian administrasi penempatan pegawai, 

kepangkatan, pembinaan karier dan mutasi jabatan; 

4. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 

dibidang pengembangan pegawai; 

5. Pelaksanaan pembinaan jasmani, rohani dan kesehatan, pemberian 

penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai; 

6. Pelaksanaan penyusunan kebijasanaan pedoman dan petunjuk teknis 

Diklat Prajabata, Diklat dalam Jabatan dan Diklat Antar Lembaga serta 

Diklat Fungsional; 

7. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi administrasi 

kepegawaian yang berkaitan dengan penyusunan program dan petunjuk 

pembinaaan disiplin pegawai permasalahan pemberhentian dan pensiun; 

8. pengelolaan urusan kesekretariatan dan pembinaan aparat pengawasan 

funsional di lingkungan Badan Kepegawaian daerah; 

9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
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10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang 

terdiri dari: 

1. Kepala; 

2. Sekretariat, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi; 

b. Sub Bagian Umum; 

c. Sub Bagian Keuangan. 

3. Bidang Administrasi Kepegawaian,terdiri dari: 

a. Sub Bidang Formasi Kepegawaian; 

b. Sub Bidang Seleksi dan Pengangkutan; 

c. Sub Bidang  Manajeman dan Informasi; 

4. Bidang Pengembangan Pegawai,terdiri dari; 

a. Sub Bidang Penempatan; 

b. Sub Bidang Kepangkatan; 

c. Sub Bidang  Pembinaan Karier; 

d. Sub Bidang Mutasi jabatan; 

5. Bidang Kesejahteraan Pegawai,terdiri dari: 

a. Sub Bidang Jasmani, Rohani dan kesehatan; 

b. Sub Bidang Penghargaan; 

c. Sub Bidang  Peningkatan Kesejahteraan; 

6. Bidang Diklat,terdiri dari: 
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a. Sub Bidang Prajabatan; 

b. Sub Bidang Diklat dalam jabatan; 

c. Sub Bidang  Diklat Antar Lembaga; 

7. Bidang Pemberhentian, terdiri dari: 

a. Sub Bidang Disiplin; 

b. Sub Bidang Pemberhentian; 

c. Sub Bidang Pensiun. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

4.1.2. Analisis Deskriptif Persentase 

1. Variabel Disiplin Kerja 

a. Ketepatan Waktu 

Berdasarkan perhitungan skor tentang pukul berapa datang ke 

kantor disajikan pada tabel berikut: 

 Tabel 5  

No Pukul Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Pukul 7 lbh dari 5 menit 

Pukul 7 lbh 1- 5 menit 

Tepat Pukul 7  

Pukul 7 kurang 5 menit 

1 

18 

48 

19 

1,2 

20,9 

55,9 

22,0 

Sumber : Data yang diolah 

Tabel 5 diatas menunjukan bahwa hanya terdapat 1 responden 

(1,2%) yang datang pukul 7 lebih dari 5 menit setelah jam kantor. 

Hal ini menunjukkan kesadran pegawai dalam mematuhi jam 

kantor sudah  baik. 
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Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden mengenai kedatangan ke kantor termasuk dalam 

kategori sangat baik. 

Sedangkan mengenai permulaan untuk mengerjakan 

pekerjaan yang ada dapat disajikan pada tabel berikut: 

 Tabel 6  

No Pukul mengawali pekerjaan Jumlah  Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

Pukul 7 lbh dari 5 -10 menit 

Pukul 7 lbh 1- 5 menit 

Tepat Pukul 7.00  

 

21 

44 

21 

24,4 

51,2 

24,4 

 

Sumber : Data yang diolah 

Tabel 6 diatas menunjukan bahwa sebanyak 44 responden (51,2%) 

yang menjawab dalam mengawali untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan yang ada kantor adalah pukul 7 lebih 1- 5 menit setelah 

jam kantor. Hal ini menunjukkan kesadaran pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaan dengan cepat dan tidak menda 

pengerjaannya. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden tentang mengawali suatu pekerjaan kantor yang ada 

adalah termasuk dalam kategori baik. 

Sedangkan mengenai jam/pukul untuk meninggalkan kantor 

oleh pegawai  dapat disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 7 

No Pukul meninggalkan kantor Jumlah  Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

Tepat pukul 15.00 

Pukul 15 lbh 9- 5 menit 

Pukul 15 lbh 10-15 menit  

18 

46 

22 

20,9 

53,5 

25,6 

Sumber: Data yang diolah  

Tabel 7 diatas menunjukan bahwa sebanyak 46 responden (53,5%) 

yang menjawab Pukul 15 lbh 9- 5 menit untuk meninggalkan 

kantor.  Hal ini menunjukkan pegawai dalam meninggalkan  

pekerjaan sesuai dengan peraturan yang ada. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden tentang meninggalkan suatu pekerjaan kantor yang ada 

adalah termasuk dalam kategori baik. 

 

b. Kesetiaan/patuh pada peraturan yang ada. 

Berdasarkan perhitungan skor tentang pegawai yang melakukan 

pekerjaan yang sesuai dengan peaturan yang ada dikantor dapat 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 8 

No Peraturan Jumlah  Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

Ya,31%-60% sesuai peraturan 

Ya,61%-90% sesuai peraturan 

Ya,lbh 91% sesuai peraturan 

17 

47 

22 

19,8 

54,7 

25,5 

Sumber: Data yang diolah  

Tabel 8 diatas menunjukan bahwa sebanyak 47 responden (54,7%) 

yang menjawab Ya,61%-90% dalam melaksanakan pekerjaan 

sesuai peraturan yang ada dikantor tersebut.  Hal ini menunjukkan 



 

 
 

53

pegawai tersebut dalam melaksanakan  pekerjaan sesuai dengan 

peraturan yang ada. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden tentang melaksanakan suatu pekerjaan kantor yang ada 

sesuai peraturan adalah termasuk dalam kategori baik. 

Sedangkan mengenai pelanggaran aturan tata tertib yang 

telah ditetapkan selama 6 bulan dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 9 

No Jumlah pelanggaran Jumlah  Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

3-4 kali 

1-2 kali 

tidak pernah 

18 

45 

23 

20,9 

52,4 

23,7 

Sumber: Data yang diolah  

Tabel 9 diatas menunjukan bahwa sebanyak 18 responden (20,9%) 

yang menjawab 3 – 4 kali selama 6 bulan melakukan pelanggaran 

tata tertib yang ada dikantor tersebut.  Hal ini menunjukkan 

pegawai tersebut dalam melakukan pelanggaran tata tertib kantor 

merupakan kreteria yang cukup baik. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden tentang melakukan pelanggaran tata tertib yang ada 

dikantor  adalah termasuk dalam kategori baik. 

Sedangkan mengenai pelanggaran tata tertib berpakaian yang 

telah ditetapkan dapat disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 10 

No Jumlah pelanggaran Jumlah  Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

3-4 kali 

1-2 kali 

tidak pernah 

17 

44 

25 

19,8 

51,2 

29,1 

Sumber: Data yang diolah  

Tabel 9 diatas menunjukan bahwa sebanyak 17 responden (19,8%) 

yang menjawab 3 – 4 kali selama 6 bulan melakukan pelanggaran 

tata tertib berpakaian yang telah tidak dipatuhinya.  Hal ini 

menunjukkan pegawai tersebut dalam melakukan pelanggaran tata 

tertib berpakaian selam 6 bulan merupakan kreteria yang cukup 

baik. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden tentang melakukan pelanggaran tata tertib berpakaian   

adalah termasuk dalam kategori cukup baik. 

Sedangkan mengenai pelanggaran tata tertib berpakaian yang 

telah ditetapkan dapat disajikan pada tabel berikut: 

c. Penggunaan Perlengkapan/Pemeliharaan Peralatan Kerja 

Berdasarkan perhitungan skor tentang pegawai yang melakukan 

pekerjaan yang sesuai dengan peraturan yang ada dikantor dapat 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 11 

No Peraturan Jumlah  Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tidak pernah dioperasikan 

Ya,31%-60% dioperasikan 

Ya,61%-90% dioperasikan 

Ya,lbh 91% dioperasikan 

1 

17 

45 

23 

1,2 

19,8 

52,3 

26,7 

Sumber: Data yang diolah  
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Tabel 11 diatas menunjukan bahwa sebanyak 1 responden (1,2%) 

yang menjawab tidak pernah mengoperasikan peralatan 

/perlengkapan kerja dengan tidak baik.  Hal ini menunjukkan 

bahwa semua pegawai yang dalam melaksanakan  pekerjaannya 

mengoperasikan perlengkapan/peralatan sesuai dengan tata aturan  

yang ada. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden tentang mengoperasikan peralatan /perlengkapan kerja 

dengan baik dalam melaksanakan suatu pekerjaan kantor sesuai  

tata aturan adalah termasuk dalam kategori baik. 

Sedangkan mengenai kesulitan dalam menggunakan 

perlengkapan/peralatan kerja  selama 6 bulan dapat disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 12 

No Kesulitan mengoperasikan alat kantor Jumlah  Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

3-4 kali 

1-2 kali 

tidak pernah 

17 

49 

23 

19,8 

57,0 

29,2 

Sumber: Data yang diolah  

Tabel 12 diatas menunjukan bahwa sebanyak 17 responden 

(19,8%) yang menjawab 3 – 4 kali selama 6 bulan merasa kesulitan 

dalam mengoperasikan perlengkapan/peralatan kerja.  Hal ini 

menunjukkan sebagian besar dari pegawai merasa bisa untuk 

mengoperasikan perlengkapan/peralatan kerja di kantor untuk itu 

termasuk dalam kategori yang sangat baik. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden tentang mengoperasikan perlengkapan/peralatan kerja 
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dan yang merasa kesulitan tidak terlalu banyak untuk itu termasuk 

dalam kategori yang baik. 

Sedangkan mengenai meminta bantuan kepada teman sekerja 

untuk mengoperasikan perlengkapan/peralatan kantor dapat 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 13 

No Jumlah meminta bantuan Jumlah  Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Lebih dari 4 kali 

3-4 kali 

1-2 kali 

tidak pernah 

2 

12 

48 

24 

2,3 

14,0 

55,8 

27,9 

Sumber: Data yang diolah  

Tabel 13 diatas menunjukan bahwa hanya 2 responden (14,0%) 

yang menjawab lebih dari 4 kali selama 6 bulan meminta bantuan 

dari teman sekerja dalam mengoperasikan perlengkapan/peralatan 

kantor .  Hal ini menunjukkan pegawai yang lainnya dalam 

mengopearsikan perlengkapan/peralatan kantor semua dikatakan 

baik. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden tentang meminta bantuan kepada teman sekerja 

dikatakan dalam kategori baik. 

  Mengenai merapikan kembali peralatan kantor yang dipakai 

pada tempatnya dapat disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 14 

No Mengembalikan peralatan Jumlah  Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tidak pernah dikembal;ikan 

Ya,31%-60% dikembalikan 

Ya,61%-90% dikembalikan 

Ya,lbh 91% dikembalikan 

1 

14 

52 

19 

1,2 

16,3 

60,5 

22,0 

Sumber: Data yang diolah  

Tabel 14 diatas menunjukan bahwa hanya 1 responden (1,2%) 

yang menjawab tidak pernah mengembalikan peralatan kantor pada 

tempatnya. Hal ini menunjukkan  sebagian pegawai 

mengembalikan peralatan yang pernah dipakai pada tempatnya 

merupakan kreteria yang  baik. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden tentang merapikan kembali peralatan kantor pada 

tempatnya adalah termasuk dalam kategori  baik. 

2. Variabel Pengawasan Kerja 

a. Ukuran/Standar 

Berdasarkan perhitungan frekuensi tentang penyelesaian pekerjaan 

kantor sesuai dengan standar dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 15 

No Penyelesaian pekerjaan Jumlah  Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tidak sesuai standar 

Ya,31%-60% sesuai standar 

Ya,61%-90% sesuai standar 

Ya,lbh 91% sesuai standar 

1 

19 

51 

15 

1,2 

22,1 

59,3 

22,4 

Sumber: Data yang diolah  
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Tabel 14 diatas menunjukan bahwa hanya 1 responden (1,2%) 

yang menjawab tidak sesuai dengan standar dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang ada di kantor tersebut. Hal ini menunjukkan  

sebagian besar pegawai dalam menyelesaiakan suatu pekerjaan 

yang ada sesuai dengan standar dari kantor ini berarti termasuk 

dalamkreteria yang  baik. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden tentang penyelesaian pekerjaan sesuai dengan standar 

kantor adalah termasuk dalam kategori  baik. 

Mengenai pemakaian petunjuk untuk menyelesaikan 

pekerjaaan kantor dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 16 

No Memakai petunjuk Jumlah  Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

Ya,31%-60% memakai petunjuk 

Ya,61%-90% memakai petunjuk 

Ya,lbh 91% memakai petunjuk 

23 

48 

15 

 

26,8 

55,8 

17,4 

Sumber: Data yang diolah  

Tabel 16 diatas menunjukan sebanyak 48 responden (55,8%) yang 

menjawab memakai petunjuk guna penyelesaian dalam 

melaksanakan pekerjaan supaya tidak terjadi kesalahan. Hal ini 

menunjukkan  sebagian pegawai menggunakan petunjuk untuk 

menyelesaikan pekerjaannya dalam suatu kantor ini berarti 

merupakan kreteria yang  baik. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden tentang menggunakan petunjuk sesuai peraturan untuk 

meyelesaiakan pekerjaannya adalah termasuk dalam kategori  baik. 
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b. Penilaian pekerjaan 

Berdasarkan perhitungan frekuensi tentang pelaksanaan pekerjaan 

yang diawasi dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 17 

No Diawasi Jumlah  Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tidak pernah diawasi 

Ya,31%-60% diawasi 

Ya,61%-90% diawasi 

Ya,lbh 91% diawasi 

1 

16 

50 

19 

1,2 

18,6 

58,1 

22,1 

Sumber: Data yang diolah  

Tabel 16 diatas menunjukan bahwa hanya 50 responden (58,1%) 

yang menjawab Ya,61%-90% diawasi dalam mengerjakan 

pekerjaannya di kantor. Hal ini menunjukkan  sebagian besar 

pegawai dalam mengerjakan suatu pekerjaan pernah diawasi agar 

tidak mengalami kesalahan pada saat pengerjaannya ini berarti 

termasuk dalam kreteria yang  baik. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden tentang pada saat mengerjakan suatu pekerjaannya 

mereka pernah diawasi ini termasuk dalam kategori  baik. 

Mengenai pimpinan memonitor pegawainya untuk 

menyelesaikan pekerjaaan kantor dapat disajikan pada tabel 

berikut: 

 

 

 

 



 

 
 

60

Tabel 18 

No Pimpinan memonitor Jumlah  Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tidak pernah memonitor 

Ya,31%-60% memonitor 

Ya,61%-90% memonitor 

Ya,lbh 91% memonitor 

3 

13 

52 

18 

3,5 

15,1 

60,5 

20,9 

Sumber: Data yang diolah  

Tabel 18 diatas menunjukan bahwa hanya 52 responden (60,5%) 

yang menjawab Ya,61%-90% dimonitor oleh pimpinan dalam 

mengerjakan pekerjaan yang sudah diberikan. Hal ini menunjukkan  

sebagian besar pegawai dalam mengerjakan suatu pekerjaannya  

pernah dimonitor oleh pimpinannya agar tidak terjadi kesalahan ini 

berarti termasuk dalam kreteria yang  baik. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden tentang pada saat mengerjakan pekerjaan mereka 

dimonitor oleh pimpinan ini termasuk dalam kategori  baik. 

Mengenai pegawai yang dalam mengerjakan pekerjaannya 

mengalami kesalahan dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 19 

No Pernah melakukan kesalahan Jumlah Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

3-4 kali 

1-2 kali 

tidak pernah 

15 

53 

18 

 

17,4 

61,6 

21,0 

 

Sumber: Data yang diolah  

Tabel 19 diatas menunjukan sebanyak 52 responden (61,6%) yang 

menjawab hanya 1-2 kali saja selam 6 bulan bekerja yang 

mengalami kesalahan dalam mengerjakan pekerjaannya. Hal ini 
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menunjukkan pegawai tersebut dalam mengerjakan pekerjaannya 

di kantor dapat dikategorikan baik. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden tentang mengerjakan pekerjaan tanpa ada suatu 

kesalahan dikatakan dalam kategori baik. 

c. Membandingkan pekerjaan dengan Standar 

Berdasarkan perhitungan frekuensi tentang teguran yang diterima dari 

pimpinan dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 19 

No Jumlah teguran  Jumlah  Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

 

3-4 kali 

1-2 kali 

tidak pernah 

16 

56 

14 

18,6 

65,1 

16,3 

 

Sumber: Data yang diolah  

Tabel 19 diatas menunjukan sebanyak 56 responden (65,1%) yang 

menjawab 1-2 kali saja selama 6 bulan yang mendapat teguran dari 

pimpinan tentang hasil kerja yang telah dicapai. Hal ini 

menunjukkan sebagian besar pegawai yang mendapatkan teguran 

dari pimpinan selama 6 bulan Cuma 1-2 kali saja dikatakan dalam 

kategori baik. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden yang mendapatkan teguran dari pimpinan dikatakan 

dalam kategori baik. 

Mengenai pemenuhan kualitas kerja yang memadai dapat 

disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 20 

No Pemenuhan kualitas Jumlah  Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tidak memenuhi kualitas 

Ya,31%-60% memenuhi kualitas 

Ya,61%-90% memenuhi kualitas 

Ya,lbh 91% memenuhi kualitas 

2 

17 

53 

14 

2,3 

19,8 

61,6 

16,3 

Sumber: Data yang diolah  

Tabel 20 diatas menunjukan sebanyak  53 responden 

(61,6%) yang menjawab Ya,61%-90% memenuhi kualitas kerja 

yang memadai dari pada pekerjaan yang lalu. Hal ini menunjukkan  

sebagian besar pegawai dalam mengerjakan suatu pekerjaannya  

dapat memenuhi kualitas kerja yang tinggi dibandingkan dengan 

pekerjaan yang lalu ini berarti termasuk dalam kreteria yang  baik. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden mengenai pemenuhan kualitas kerja pegawai ini 

termasuk dalam kategori  baik. 

d. Tindakan Perbaikan 

Berdasarkan perhitungan frekuensi tentang teguran yang diterima dari 

pimpinan mengenai pengoperasian peralatan kantor dapat disajikan 

sebagai berikut: 

Tabel 22 

No Jumlah teguran  Jumlah  Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Lebih dari 4 kali 

3-4 kali 

1-2 kali 

tidak pernah 

1 

16 

53 

16 

1,2 

18,6 

61,6 

18,6 

 

Sumber: Data yang diolah  
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Tabel 22 diatas menunjukan sebanyak 53 responden (61,6%) yang 

menjawab 1-2 kali saja selama 6 bulan yang mendapat teguran dari 

pimpinan tentang pengoperasian peralatan kantor yang tidak sesuai 

aturan pakai.. Hal ini menunjukkan sebagian besar pegawai yang 

mendapatkan teguran dari pimpinan dalam waktu  6 bulan Cuma 1-

2 kali saja mendapatkan teguran dikatakan dalam kategori baik. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden yang mendapatkan teguran dari pimpinan mengenai 

pengoperasian peralatan kantor dikatakan dalam kategori baik. 

Mengenai pengembalian laporan pekerjaan yang telah 

dilakukan dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 23 

No Jumlah teguran  Jumlah  Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

 

3-4 kali 

1-2 kali 

tidak pernah 

12 

58 

16 

14,0 

67,4 

18,6 

 

Sumber: Data yang diolah  

Tabel 23 diatas menunjukan sebanyak 58 responden (67,4%) yang 

menjawab 1-2 kali saja selama 6 bulan menyusun laporan yang 

pernah dikembalikan oleh pimpinan karena mengalami kesalahan. 

Hal ini menunjukkan sebagian besar pegawai yang laporan hasil 

kerja yang pernah dikembalikan oleh pimpinan hanya 1-2 kali saja 

dalam kurun waktu 6 bulan ini dapat dikatakan dalam kategori 

baik. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden yang laporannya pernah dikembalikan oleh pimpinan 

dikatakan dalam kategori baik. 
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3. Efektivitas Kerja 

a. Kemampuan menyesuaikan diri 

Berdasarkan perhitungan frekuensi tentang menjalin kerja sama 

dengan teman sekerja dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 24 

No Kerjasama Jumlah Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

Ya,31%-60%dapat bekerjasama 

Ya,61%-90%dapat kerjasama 

Ya,lbh 91% dapat kerjasama 

14 

48 

24 

 

16,3 

55,8 

27,9 

 

Sumber: Data yang diolah  

Tabel 24 diatas menunjukan bahwa hanya 48 responden 

(55,8%) yang menjawab Ya,61%-90% pegawai dapat bekerjasama 

dengan teman sekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya di kantor. 

Hal ini menunjukkan  sebagian besar pegawai dalam mengerjakan 

suatu pekerjaannya mereka dapat bekerjasama dengan teman 

sekerjanya ini berarti termasuk dalam kreteria yang  baik. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden tentang kerjasama antara pegawai yang mengerjakan 

suatu pekerjaannya dengan teman sekerjanya dapat berjalan dengan 

lancar ini termasuk dalam kategori  baik. 

Mengenai seorang pegawai yang memberikan bantuan 

kepada teman sekerja untuk menyelesaikan pekerjaaan kantor 

dapat disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 25 

No Memberikan bantuan  Jumlah  Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

 

3-4 kali 

1-2 kali 

tidak pernah 

9 

59 

18 

10 

68,6 

20,9 

 

Sumber: Data yang diolah  

Tabel 25 diatas menunjukan sebanyak 59 responden 

(68,6%) yang menjawab 1-2 kali saja selama 6 bulan seorang 

pegawai yang memberikan bantuan pada teman sekerjanya yang 

memerlukan bantuan darinya guna menyelesaikan pekerjaannya. 

Hal ini menunjukkan sebagian besar pegawai yang memberikan 

bantuan kepada teman sekerjanya guna menyelesaikan pekerjaanya 

hanya 1-2 kali saja dalam kurun waktu 6 bulan ini dapat dikatakan 

dalam kategori baik. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden memberikan bantuan kepada teman sekerjanya katakan 

dalam kategori baik. 

b. Kepuasan Kerja 

 Berdasarkan perhitungan frekuensi tentang melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan keinginan dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 26 

No Sesuai keinginan Jumlah Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tidak sesuai keinginan 

Ya,31%-60%sesuai keinginan 

Ya,61%-90%sesuai keinginan 

Ya,lbh 91% sesuai keinginan 

3 

14 

50 

19 

3,5 

16,3 

58,1 

22,1 

Sumber: Data yang diolah  
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Tabel 26 diatas menunjukan bahwa hanya 50 responden 

(58,1%) yang menjawab Ya,61%-90% pegawai dapat melaksanakan 

pekerjaannya sehingga semangatnya terdorong untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Hal ini menunjukkan  sebagian besar pegawai dalam 

mengerjakan suatu pekerjaannya karena pekerjaan yang dilakukan 

sesuai dengan keinginan dari pegawai tersebut ini berarti termasuk 

dalam kreteria yang  baik. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden mengenai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan keinginan 

dari pegawai tersebut ini termasuk dalam kategori  baik. 

Mengenai seorang pegawai yang mengerjakan pekerjaaan 

kantor sesuai dengan kemampuan dari pegawai dapat disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 27 

No Kemampuan Jumlah Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

Tidak sesuai dengan kemampuan 

Ya,31%-60%sesuai kemampuan 

Ya,61%-90%sesuai kemampuan 

Ya,lbh 91% sesuai kemampuan 

2 

8 

55 

21 

2,3 

9,3 

64,0 

24,4 

Sumber: Data yang diolah  

Tabel 27 diatas menunjukan sebanyak 55 responden (64,0%) 

yang menjawab Ya,61%-90% pegawai dapat bekerja sesuai dengan 

kemampuannya. Hal ini menunjukkan  sebagian besar pegawai dalam 

mengerjakan suatu pekerjaannya mereka dapat bekerja sesuai dengan 

kemampuan dan bakatnya sendiri  ini berarti termasuk dalam kreteria 

yang  baik. 
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Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden tentang bekerja sesuai dengan kemampuannya sendiri dalam 

mengerjakan pekerjaanya ini termasuk dalam kategori  baik. 

c. Prestasi Kerja 

Berdasarkan perhitungan frekuensi tentang hasil kerja pegawai 

yang selalu mengalami peningkatan dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 28 

No Peningkatan pekerjaan Jumlah Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tidak mengalami peningkatan 

Ya,31%-60%meningkat 

Ya,61%-90% meningkat 

Ya,lbh 91% meningkat 

1 

11 

52 

22 

1,2 

12,8 

60,5 

25,6 

Sumber: Data yang diolah  

Tabel 28 diatas menunjukan sebanyak  52 responden (60,5%) 

yang menjawab Ya,61%-90% pegawai dapat mengalami peningkatan 

dalam mengerjakan pekerjaannya di kantor. Hal ini menunjukkan  

sebagian besar pegawai dari waktu ke waktu mereka mengalami 

peningkatan dalam bekerja ini berarti termasuk dalam kreteria yang  

baik. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden mengenai peningkatan dalam melakukan pekerjaan kantor 

ini termasuk dalam kategori  baik. 

Mengenai seorang pegawai yang mendapatkan penghargaan 

atas prestasi yang dicapainya dapat disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 29 

No Mendapatkan penghargaan  Jumlah  Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

tidak pernah 

1-2 kali 

3-4 kali 

Lebih dari 4 kali 

1 

11 

52 

22 

1,2 

12,8 

60,5 

25,6 

Sumber: Data yang diolah  

Tabel 25 diatas menunjukan sebanyak 52 responden 

(60,5%) yang menjawab 3-4 kali  selama 6 bulan seorang pegawai 

dapat memperoleh penghargaan dari pimpinan karena hassil kerja 

yang memuaskan. Hal ini menunjukkan sebagian besar pegawai 

bekerja dengan sungguh-sungguh ini terbukti mereka memperoleh 

penghargaan lebih dari 3 kali dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan ini dapat dikatakan dalam kategori baik. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase tentang jawaban 

responden yang mendapatkan penghargaan dari hasil kerja mereka 

ini  katakan dalam kategori baik. 

2 Analisis Regresi Berganda 

 Dalam penelitian ini analisis stastik yang digunakan adalah uji F, 
uji R2, dan uji r2. 

1. Uji Simultan 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dengan 
program SPSS (lampiran     ) diperoleh persamaan regresi linier 
berganda sebagai berikut: 

Y=4,403+0,254X1+0,215X2 

Dalam persamaan regresi tersebut diketahui konstantanya adalah 
4,403 ini dapat diartikan jika seorang pegawai tidak disiplin dan 
tidak diberi pengawasan, maka yang bersangkutan hanya akan 
memperoleh skor efektivitas kerja sebesar 4,403. 

koefisien regresi X1 (0,254 artinya jika disiplin kerja dalam kantor 
skornya naik 1 point, sementara pengawasan kerja tetap, maka 
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efektivitas kerja pegawai(Y) akan naik 0,254 point. Apabila 
disiplin kerja dilakukan secara efektif maka akan tercapai berbagai 
sasaran yang tepat dan peraturan serta tata tertip lainnya akan 
terlaksana dengan baik, sehigga untuk memungkinkan naiknya 
skor pada disiplin kerja serta efektivitas kerja akan meningkat. 
Koefisien regresi X2(0,215), artinya jika pengawasan kerjha 
skornya naik 1 point , sementara disiplin kerja tetap, maka 
efektivitas kerja pegawai (Y), akan naik 0,215 point. Pengawasan 
kerja akan terlaksana dengan baik antara atasan dengan bawahan 
dan sebaliknya dapat menciptakan suasana kerja yang konduksif 
sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap 
efektivitas kerja pegawai, maka efektivitas kerja akan bnaik 
skornya. 

    Koefisien regresi untuk membuktikan kebenaran hipotesis 
digunakan uji F, yaitu untuk mengetahui sejauh mana variabel disiplin kerja 
dan pengawasan kerja mempengaruhi efektivitas kerja pegawai. Caranya 
dengan membandingkan nilai F tabel dan F hitung. 

Berdasarkan hasil alalisis regresi SPSS, diketahui F hitung 65,823 signifikansi 
pada taraf 0,000 atau< 5%. artinya secara simultan disiplin kerja dan 
pengawasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas kerja 
pegawa.(Lampiran   ) 

atau F hitung sebesar 65,823, sedangkan F tabel pada taraf signifikansi 5% dk 
pembilang 2 dan penyebut 83 adalah 3,11. dengan demikian, hipotesis yang 
berbunyi”Ada pengaruh antara disiplin kerja dan pengawasan kerja terhadap 
efektiviatas kerjaa pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Semarang” diterima. 

Dalam uji regresi linier berganda dianalisis pula besarnya koefisien 
determinasi (R2) secara keseluruhan. Yaitu untuk mengetahui persentase 
pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dari hasil 
perhitungan diperoleh harga sebesar 0,613, hal ini berati persentase pengaruh 
variabel disiplin kerja dan pengawasan kerja  terhadap efektivitas kerja 
pegawai sebesar 61,3% sedangkan sisanya sebesar 38,7%, dipengaruhi oleh 
variabel lainya yang tidak diungkap dalam penelitian ini. (lampiran   ). 

   

2. Uji Parsial 

Untuk mengetahui makna koefisien parsial digunakan uji t, pengambilkan 
keoputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing 
koefisien regresi dengant tabel pada taraf signifikan 5%. 

Berdarakan hasil analisis regresi berganda dengan SPSS (Lampiran    ) 
diketahui: 
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t hitung X1  = 4,771 signifikansi pada taraf 0,000 atau <5%, t tabel = 1,99. t 
hitung X1 (disiplin kerja ) berpengaruh secara signifikan terhadapa efektifitas 
kerja pegawai. 

T hitung X2 = 3,710 signifikan pada taraf 0,000 atau >5%, t tabel =1,99. t 
hitung X2 >t tabel, artinya Ho ditolak. Jadi X2 (pengawasan kerja), 
mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap efektifitas kerja pegawai. 

Adapun besar koefisiendeterminasi (r@) parsialnya untuk masing-masing 
variabel bebas. Berdasarkan hasil perhitungan komputer program SPSS, 
diketahui r2 untuk variabel disiplin kerja 0,326 (32,6%) dan variabel 
pengawasan 0,253 (25,3%). hal ini berarti sumbangan variabel disiplin kerja 
terhadap efektivitas kerja pegawai sebesar 32,6% dan variabel pengawasan 
kerja sebesar 25,3%. 

3. Uji 

 

3 Pembahasan Hasil Penelitian 

dari hasil analisis regresi linier berganda dapat dinyatakan bahwa ada 
pengaruh yang positifpada variabel disip[lin kerja dan variabel pengawasan 
kerja terhadap efektivitas kerja pegawai. Artinya bahwa kenaikan pada 
variabel disipln kerja dan pengawasan kerja(X), maka akan menyebabkan 
kenaikan variabel (Y) efektivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawain 
daerah Kota Semarang. Dengan demikian apabila seorang pegawai memiliki 
disiplin kerja yang baik dan pengawasan kerja yang dapat berlangsung secara 
efektif maka efektivitas kerja pegawai akan meningkat. 

Pada hasil analisis deskriptif persentase dengan perolehan jawaban responden 
untuk seluruh indikator disiplin kerja termasuk dalam kategori yang sangat 
baik. Hal ini dapat dilihat dari disiplin kerja sebagain besar pegawai dan 
pengawasan kerja  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 
A. Disiplin Kerja 

1. Pengertian Disiplin Kerja 

Disiplin Kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh 

dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, lebih baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak 

untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan 

wewenang yang diberikan kepada (Susanto, 1989:278). Menurut pendapat 

Wursanto (1984:108) disiplin kerja yaitu keadaan yang menyebabkan atau 

memberikan dorongan kepada pegawai untuk berbuat dan melakukan segala 

kegiatan sesuai dengan norma-norma atau peraturan yang telah ditetapkan. 

Sedangkan menurut Nitisemito (1986:263) disiplin kerja adalah sikap, 

tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan 

baik tertulis maupun tidak tertulis. 

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja 

adalah ketekunan, ketaatan, kegiatan, sikap yang sangat hormat yang 

nampak sesuai dengan tata aturan yang telah disepakati bersama antara 

organisasi dan pegawainya. 

2. Alat mengukur Kedisiplinan. 

Umumnya disiplin kerja dapat terlihat apabila pegawai datang ke 

kantor teratur dan tepat waktu, jika mereka berpakaian rapi ditempat kerja, 
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jika mereka menggunakan perlengkapan kantor dengan hati-hati, jika 

mereka menghasilkan jumlah dan kualitas pekerjaan yang memuaskan 

dengan mengikuti cara kerja yang telah ditentukan oleh kantor/Instansi dan 

jika mereka menyelesaikan pekerjaan dan semangat kerja. Menurut 

pendapat Soejono (1980:7) disiplin Kerja pegawai kantor/Instansi dapat 

dikatakan baik apabila : 

f. Adanya ketaatan pegawai terhadap peraturan jam kerja. 

g. Ketaatan pegawai terhadap pakaian kerja. 

h. Menggunakan dan menjaga perlengkapan kantor. 

i. Kuantitas dan kualitas hasil kerja sesuai dengan standar. 

j. Adanya semangat pegawai dalam bekerja. 

Menurut Soejono (1980:67) kriteria yang dipakai disiplin kerja dapat 

dikelompokkan menjadi tiga indikator yaitu diantaranya : 

3. Ketepatan waktu 

Tepat diartikan bahwa tidak ada selisih sedikitpun, tidak kurang 

dan tidak lebih, persis. Sedangkan waktu adalah serangkaian saat yang 

telah lewat, sekarang dan yang akan datang (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 1989:1006). Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ketepatan waktu adalah hal keadaan tepat tidak ada 

selisih sedikitpun bila waktu yang ditentukan tiba. 

4. Kesetiaan/Patuh  pada peraturan dan tata tertib yang ada 

Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat 

agar tujuan suatu organisasi dapat dicapai dengan baik, untuk itu 



 

 
 

73

dibutuhkan sikap setia dari pegawai terhadap komitmen yang telah 

ditetapkan tersebut. Kesetiaan disini berarti sikap taat dan patuh dalam 

mengenakan seragam, atau dalam melaksanakan komitmen yang telah 

disetujui bersama dan terhadap peraturan dan tata tertib yang telah 

ditetapkan. 

5. Mempergunakan dan memelihara peralatan kantor  

 Peralatan adalah salah satu penunjang kegiatan, agar kegiatan 

tersebut berjalan dengan lancar. Dengan penggunaan dan pemeliharaan 

peralatan yang sebaik-baiknya dapat mengurangi resiko akan kerusakan 

peralatan yang kebih berat. Merawat dan memelihara merupakan salah 

satu wujud tanggung jawab dari pegawai.  

 

2.1.3. Jenis-jenis Disiplin Kerja 

Disiplin kerja dapat timbul dari dalam diri sendiri dan juga dari 

perintah (G.R Terry dalam Winardi, 1993:218) terdiri dari : 

2) Self imposed dicipline, yaitu kedisiplinan yang timbul dari diri sendiri 

atas dasar kerelaan, kesadaran dan bukan timbul atas dasar paksaan. 

Disiplin ini timbul karena seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya 

dan merasa telah mejadi bagian dari organisasi sehingga orang akan 

tergugah hatinya untuk sadar dan secara sukarela memenuhi segala 

peraturan yang berlaku. 

3) Command dicipline, yaitu disiplin yang timbul karena paksaan, 

perintah dan hukuman serta kekuasaan. Jadi disiplin ini bukan timbul 
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karena perasaan ikhlas dan kesadaran akan tetapi karena adanya 

paksaan atau ancaman dari orang lain. 

Dalam setiap organisasi atau Instansi yang diinginkan adalah 

jenis disiplin yang timbul dari diri sendiri atas dasar kerelaan dan 

kesadaran. Namun kenyataan selalu menunjukkan bahwa disiplin itu 

lebih banyak disebabkan adanya paksaan dari luar. Untuk tetap 

menjaga agar disiplin terpelihara maka perlu melaksanakan kegiatan 

pendisiplinan. Menurut Handoko (1987:209)  kegiatan  pendisiplinan 

itu terdiri dari:   

b. Disiplin Preventif 

 Merupakan kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk 

mendorong para pegawai agar secara sadar mentaati berbagai 

standar dan aturan, sehingga dapat dicegah berbagai 

penyelewengan dan pelanggaran. Lebih utama dalam hal ini adalah 

dapat ditumbuhkan “Self Dicipline” pada setiap pegawai tanpa 

kecuali. Untuk memungkinkan iklim yang penuh disiplin tanpa 

paksaan tersebut perlu kiranya standar itu sendiri bagi setiap 

pegawai, dengan demikian dapat dicegah kemungkinan-

kemungkinan timbulnya pelanggaran-pelanggaran atau 

penyimpangan dari standar yang ditentukan.  

c. Disiplin Korektif 

Disiplin ini merupakan kegiatan yang diambil untuk 

menangani pelanggaran yang telah terjadi terhadap aturan-aturan 
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dan mencoba untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut. 

Kegiatan korektif ini dapat berupa suatu hukuman atau tindakan 

pendisiplinan (disiplin action) yang wujudnya berupa scorsing.  

2.1.4. Prinsip-prinsip Pendisiplinan 

Menurut pendapat Heidjrahman dan Suad Husnan (1993:241) bahwa 

ada beberapa prinsip pendisiplinan yaitu: 

g. Pendisiplinan dilakukan secara pribadi 

 Pendisiplinan ini dilakukan dengan menghindari menegur kesalahan di 

depan orang banyak agar pegawai yang bersangkutan tidak merasa malu 

dan sakit hati. 

h. Pendisiplinan harus bersifat membangun 

 Selain menunjukkan kesalahan yang telah dilakukan pegawai, haruslah 

diikuti dengan petunjuk cara pemecahannya sehingga pegawai tidak 

merasa bingung dalam menghadapi kesalahan yang telah dilakukan. 

i. Pendisiplinan dilakukan secara langsung dan segera 

  Suatu tindakan yang dilakukan dengan segera terbukti bahwa pegawai 

telah melakukan kesalahan sehingga pegawai dapat mengubah sikapnya 

secepat mungkin. 

j. Keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan  

 Dalam tindakan pendisiplinan dilakukan secara adil tanpa pilih kasih, 

siapapun yang telah melakukan kesalahan harus mendapatkan tindakan 

pendisiplinan secara adil tanpa membeda-bedakan. 
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k. Pimpinan hendaknya tidak melakukan pendisiplinan sewaktu pegawai  

absen. Pendisiplinan hendaknya dilakukan dihadapan pegawai yang 

bersangkutan secara pribadi agar dia tahu telah melakukan kesalahan. 

l. Setelah pendisiplinan hendaknya wajar kembali 

 Sikap wajar hendaklah dilakukan pimpinan terhadap pegawai yang telah 

melakukan kesalahan tersebut, sehingga proses kerja dapat berjalan 

lancar kembali dan tidak kaku dalam bersikap.  

2.1.5. Ukuran Disiplin Kerja  

Dengan diterapkan tata tertib diharapkan dapat menegakkan disiplin 

pegawai. Namun untuk mengetahui apakah pegawai telah bersikap disiplin 

atau belum perlu diketahui kriteria yang menunjukkannya.  

Seorang ahli mengemukakan pendapatnya bahwa “Bagaimana kita 

mengukur adanya disiplin yang baik” umumnya disiplin kerja terdapat 

apabila pegawai datang ke kantor tepat pada waktu, apabila mereka 

berpakaian rapi di tempat kerja, apabila mereka menggunakan 

perlengkapan-perlengkapan kantor dengan hati-hati, apabila mereka 

menghasilkan jumlah dan kualitas pekerja dengan memuaskan dan 

mengikuti cara bekerja yang ditentukan suatu organisasi, apabila mereka 

menyelesaikan pekerjaan dengan semangat baik. 

Menurut pendapat Soejono  (1980:67) disiplin kerja dapat dikatakan 

baik apabila memenuhi syarat sebagai berikut : 

g. Para karyawan datang tepat waktu, tertib dan teratur 
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h. Berpakaian rapi 

i. Mampu memanfaatkan dan menggerakan perlengkapan secara baik 

j. Menghasilkan pekerjaan yang memuaskan  

k. Mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan 

l. Memiliki tanggung jawab yang tinggi 

2.2. Pengawasan Kerja 

2. Pengertian Pengawasan Kerja 

Menurut Moekijat, pengawasan adalah hal yang dilakukan, artinya 

hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu 

mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai 

dengan rencana (Moekijat, 1990:80). Pengawasan ini dapat diartikan 

sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah 

dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud 

supaya pekerjaan sesuai dengan rencana semula (Manullang, 1988:173). 

Pengawasan kerja adalah kegiatan manajer yang mengharuskan 

atau mengusahakan agar pekerjaan terlaksananya sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki (Lubis, 1985:154). 

Pendapat lain menyatakan bahwa pengawasan adalah penilaian koreksi 

atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud 

untuk mendapatkan keyakinan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan 

dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya harus 

dilaksanakan (Harold Koontz dan Cyrril o’Donnel dalam Lubis, 1985:156-
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157). Pengawasan kerja adalah memilih orang yang tetap untuk setiap 

pekerjaan, menimbulkan minat terhadap pekerjaannya pada tiap-tiap orang 

dan mengajarkan bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya, mengukur 

dan menilai hasil kerjanya untuk mendapatkan keyakinan apakah 

pekerjaan itu telah dipahami dengan wajar.  

Dari beberapa pendapat yang memberikan pengertian tentang 

pengawasan kerja maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan kerja 

merupakan salah satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan 

manajerial untuk menjamin terealisasinya semua rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya serta pengambilan tindakan perbaikan bila 

diperlukan. Tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk 

menyesuaikan hasil pekerjaan dengan standar. Tindakan perbaikan ini 

membutuhkan waktu dan proses agar terwujud untuk mencapai  hasil yang  

diinginkan. Karena laporan-laporan berkala sangat penting sebab dalam 

laporan itu dapat diketahui situasi yang nyata. Apabila terjadi 

penyimpangan, tindakan perbaikan segera dapat diambil, sehingga 

kemungkinan resiko dan kerugian perusahaan dapat diminimalkan.  

2.2.2.  Tujuan pengawasan 

Tujuan utama dari pengawasan yaitu mengusahakan supaya apa yang 

direncanakan menjadi kenyataan. Mencari dan memberitahu kelemahan-

kelemahan yang dihadapi. Adapun tujuan pengawasan menurut Sukarna 

(1993:112) antara lain: 

g. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan lancar atau tidak. 
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h. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai 

dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan 

yang serupa atau timbulnya kesalahan baru. 

i. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan 

dalam planning terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang 

telah ditentukan. 

j. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya telah sesuai dengan  

program seperti yang telah ditetapkan dalam planning atau tidak. 

k. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan membandingkan dengan apa 

yang telah ditetapkan dalam rencana (standar) dan sebagai tambahan. 

l. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur 

atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. 

2.2.3. Tipe-tipe Pengawasan (Handoko, 1991:361). 

d. Pengawasan Pendahuluan (Freedforward Control) 

Bentuk pengawasan pra kerja ini dirancang untuk mengantisipasi 

masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan 

memungkinkan korelasi dibuat sebelum tahap tertentu diselesaikan. 

Jadi pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan 

mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang 

diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. 

e. Pengawasan selama kegiatan berlangsung (Concurrent Control) 

Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. 

Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu 
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prosedur disetujui terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan 

dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “Double Check” yang 

lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. 

f. Pengawasan umpan balik (Feedback Control) 

Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. 

Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar  yang telah 

ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-

kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat 

histories, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi. 

2.2.4.  Proses Pengawasan 

Proses pengawasan adalah serangkaian kegiatan didalam 

melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam 

suatu organisasi. Menurut Handoko (1991:101) proses pengawasan 

terdiri dari beberapa tindakan (langkah pokok) yang bersifat fundamental 

bagi semua pengawasan yaitu:  

f.  Penetapan standar pelaksanaan/perencanaan 

Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan standar 

pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan 

pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian 

hasil-hasil. 
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g. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan 

Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk 

mengukur pelaksanaan kegiatan nyata.Tahap kedua ini menentukan 

pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. 

h. Pengukuran pelaksanaan kegiatan 

Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan  yaitu: 

1) Pengamatan. 2) Laporan-laporan baik lisan ataupun tertulis. 3) 

Metode-metode otomatis. 4) Pengujian atau dengan pengambilan 

sampel. 

i. Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan 

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah membandingkan 

pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang telah direncanakan atau 

standar yang telah ditetapkan. 

j. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan 

Bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini 

harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai 

bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau 

keduanya dilakukan bersamaan. 

Menurut pendapat Ranupandoyo (1990:109) merumuskan 

proses atau langkah-langkah pengawasan meliputi: 

c. Menentukan ukuran atau pedoman baku atau standar. 
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d. Mengadakan penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang 

sudah dikerjakan. 

d. Membandingkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran 

atau pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.  

e. Mengadakan perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan 

yang terjadi, sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan 

apa yang direncanakan. 

Dengan beberapa pendapat dari para ahli tersebut cukuplah 

jelas, yang dimaksud dengan proses pengawasan yaitu serangkaian 

tindakan dalam mengadakan pengawasan. Sedangkan langkah awal 

dari rangkaian tindakan yang tercantum dalam proses pengawasan itu 

adalah menetapkan standar pengawasan dan yang dimaksud 

penyimpangan disini adalah penyimpangan terhadap standar. 

Menurut pendapat Ranupandoyo (1990:109) indikator yang 

dipakai dalam variabel pengawasan kerja adalah sebagai berikut: 

2. Menentukan alat ukur standar tentang pelaksanaan/perencanaan 

Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan ukuran 

standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu 

satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk 

penilaian hasil-hasil. 
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2. Mengadakan penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang 

sudah dikerjakan yaitu suatu penilaian yang dilakukan oleh 

pengawas dengan melihat hasil kerjanya dan laporan tertulisnya. 

3. Membandingkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran 

atau pedoman baku yang ditetapkan untuk mengetahui 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi saat bekerja. 

5. Mengadakan perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan yang 

terjadi, sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa 

yang direncanakan. Melakukan tindakan koreksi/perbaikan bila 

hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini 

harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai 

bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau 

keduanya dilakukan bersamaan. 

 

2.2.5.  Teknik Pengawasan 

Teknik pengawasan adalah cara melaksanakan pengawasan dengan 

terlebih dahulu menentukan titik-titik pengawasan sehingga dapat ditarik 

suatu kesimpulan mengenai keadaan keseluruhan kegiatan organisasi. 

Teknik pengawasan menurut Manullang (1981:178-179) sebagai berikut: 

e. Peninjauan pribadi 

Peninjauan pribadi adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara 

pribadi, sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. 
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f. Pengawasan melalui laporan lisan 

 Pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui 

laporan lisan yang diberikan bawahan, dilakukan dengan cara 

wawancara kepada orang-orang tertentu yang dapat memberi gambaran 

dari hal-hal yang ingin diketahui terutama tentang hasil yang 

sesungguhnya yang ingin dicapai bawahan. 

g. Pengawasan melalui laporan tertulis 

 Merupakan suatu pertanggung jawaban bawahan kepada atasannya 

mengenai pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai dengan intruksi dan 

tugas-tugas yang diberikan. 

h. Pengawasan melalui hal-hal yang bersifat khusus, didasarkan 

kekecualian atau control by exeption. 

 Merupakan sistem atau teknik pengawasan dimana ini ditujukan kepada 

soal-soal kekecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima 

laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa istimewa. 

 

2.3. EFEKTIVITAS KERJA 

 
2. Pengertian Efektivitas Kerja 

Efektivitas kerja adalah suatu keadaan dimana aktivitas-aktivitas 

jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh manusia dalam mencapai hasil 

atau akibat sesuai dengan yang dikehendakinya (Sutarto, 1978: 95). 

Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktunya yang telah 
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ditetapkan (Siagian, 1983:151). Sedangkan menurut The Liang Gie 

(1981:21) yang disebut efektivitas kerja adalah suatu efek atau akibat yang 

dikehendaki dari sejumlah rangkaian aktivitas jasmaniah dan rohaniah yang 

dilakukan manusia untuk mencapai tujuan tertentu.  

Dari pengertian tentang efektivitas dan kerja diatas jika digabungkan 

akan memperoleh suatu pengertian yaitu efektivitas kerja adalah akibat atau 

efek yang timbul akibat sejumlah rangkaian aktivitas jasmani dan rohani 

yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Disisi lain 

suatu pekerjaan dikatakan efektif bila dapat diselesaikan tepat pada 

waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari 

semua uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan aktivitas 

pekerjaan yang memberikan hasil atau akibat seperti yang dikehendaki 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

3. Faktor-faktor yang menentukan  efektivitas kerja 

Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, yaitu empat 

faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja yaitu : 

e. Karakteristik organisasi 

  Terdiri dari struktur dan teknologi organisasi dimana yang 

dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tetap sifatnya, 

sehubungan dengan susunan sumber daya manusianya. Struktur 

meliputi bagaimana organisasi menyusun orang-orang atau 

mengelompokkan orang-orang dalam menyelesaikan pekerjaannnya. 
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Sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu 

organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi. 

Dengan teknologi yang tepat akan menunjang kelancaran organisasi 

didalam mencapai sasaran, disamping juga dituntut adanya penempatan 

orang yang tepat pada tempat yang tepat pula (Steers, 1985:70). 

f. Karakteristik Lingkungan  

 Mempunyai pengaruh penting di dalam organisasi. Lingkungan itu 

mencakup dua aspek yang berhubungan, yaitu lingkungan ekstern dan 

intern (Steers, 1985:14). 

g. Karakteristik Pekerja 

  Merupakan karakteristik yang penting, karena pekerja merupakan 

sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan sumber 

daya yang ada di dalam organisasi. Pekerja merupakan modal utama 

didalam organisasi yang akan berpengaruh terhadap efektivitas kerja, 

karena walaupun teknologi yang canggih dan didukung adanya struktur  

yang baik, tanpa adanya pekerja maka semuanya itu tidak berguna 

(Steers, 1985:10). 

h. Karakteristik kebijaksanaan dan Managemen 

  Kebijaksanaan dan praktek managemen dapat mempengaruhi 

pencapaian hasil atau dapat juga merintangi pencapaian tujuan. Dalam 

hal ini mencakup bagaimana kebijaksanaan dan praktek pimpinan dalam 

tanggung jawabnya terhadap para pekerja dan organisasi (Steers, 

1985:160). 
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5. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja 

Menurut pendapat Siagian (1983:154) faktor yang dapat 

mempengaruhi efektivitas kerja pegawai adalah : 

k. Ketrampilan  

Ketrampilan banyak pengaruhnya terhadap efektivitas kerja pegawai. 

Keterampilan pegawai dalam suatu instansi dapat ditingkatkan melalui 

latihan-latihan. 

l. Motivasi 

Dengan adanya motivasimendorong seseorang utuk lebih giat dalam 

menjalankan tugasnya. 

m. Sikap dan etika kerja 

Etika dalam hubungan kerja sangat penting karena akan menciptakan 

hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara pelaku dalam proses 

yang akan meningkatkan efektivitas kerja. 

n. Gizi dan kesehatan 

Apabila ada pegawai yang mengalami gangguan kesehatan dan ia tidak 

dapat melaksanakan pekerjaannya maka secara otomatis tidak akan ada 

efektivitas kerja. 

o. Tingkatan penghasilan 

Penghasilan atau gaji yang cukup berdasarkan prestasi kerja akan 

memberi semangat sehingga efektivitas kerja akan tercapai. 
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p. Lingkungan dan iklim kerja 

Lingkungan dan iklim kerja yang mendukung akan menambah kerja 

yang lebih efektif. 

q. Sarana / alat 

Dengan adanya peralatan dan perlengkapan yang memadai dan 

menunjang akan meningkatkan efektivitas kerja. 

r. Manajemen 

Adanya manajemen yang baik maka pegawai akan terorganisasi dengan 

baik yang akan mendukung suatu efektivitas kerja. 

s. Kesempatan berprestasi 

Setiap orang ingin mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, 

dengan diberikan kesempatan berprestasi maka pegawai akan dapat 

meningkatkan efektivitas kerjanya.  

2.3.4. Alat ukur efektivitas kerja 

Dalam penelitian ini, untuk mengukur efektivitas kerja karyawan, 

penulis menggunakan kriteria ukuran yaitu dalam usaha membina 

pengertian efektivitas yang semula bersifat abstrak itu menjadi sedikit 

banyak mengidentifikasi segi-segi yang lebih menonjol yang berhubungan 

dengan konsep ini (Steers, 1985:20). 

Walaupun ada sederetan panjang kriteria evaluasi yang dipakai, 

namun  kriteria yang paling banyak digunakan adalah sebagai berikut: 
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d. Kemampuan menyesuaikan diri 

  Kemampuan menyesuaikan diri sangatlah penting, karena hal ini 

merupakan tujuan organisasi, dimana dengan mampu menyesuaikan diri 

pegawai akan dapat bekerjasama dengan orang lain sehingga 

pemenuhan kebutuhan dan tujuan organisasi tercapai (Steers, 1985:134). 

e. Kepuasan kerja  

  Merupakan tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas 

peran atau pekerjaannya dalam organisasi. Dengan demikian kepuasan 

adalah tingkat kesenangan dalam melaksanakan pekerjaan yang 

dibebankan sebagai akibat dari imbalan yang diterima untuk memenuhi 

kebutuhannya, jika kebutuhan pegawai terpenuhi maka mereka akan 

merasa senang dan puas (Steers, 1985:48). 

f. Prestasi kerja 

 Prestasi kerja adalah suatu penyelesaian tugas pekerjaan yang sudah 

dibebankan sesuai dengan target yang telah ditentukan, bahkan ada yang 

melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya (Sterrs, 1985:14) 

  Prestasi kerja yang telah dicapai akan mempengaruhi orang lain 

untuk dapat melakukan hal yang sama, dengan demikian maka hasil 

kerja dalam suatu organisasi menjadi lebih baik. 

     Dalam penelitian ini, untuk mengukur efektivitas kerja karyawan, 

penulis menggunakan kriteria ukuran yaitu terdiri dari: kemampuan 

menyesuaikan diri, kepuasan kerja dan prestasi kerja. 
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2.4.KERANGKA BERPIKIR 

Tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan dan berkembang 

menjadi besar dalam memperoleh kemajuan usaha. Tujuan tersebut akan 

diperoleh jika efektivitas kerja pegawainya meningkat, karena keberhasilan 

perusahaan dapat dilihat dari efektivitas kerja pegawainya. Dari beberapa 

faktor yang mempengaruhi untuk tercapainya efektivitas kerja, dua 

diantaranya adalah disiplin kerja dan pengawasan yang baik. Diterapkan 

disiplin pada setiap pegawai maka akan tercipta suatu keadaan tertib dimana 

pegawai akan melaksanakan pekerjaan dan kewajiban-kewajibannya dengan 

perasaan senang tanpa paksaan. Selain itu perlu pula dimbangi dengan 

pemenuhan sarana untuk bekerja serta peningkatan kesejahteraan pegawai 

agar pegawai terdorong untuk berdisiplin dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Faktor lain yang mendukung terlaksananya disiplin kerja yang baik adalah 

adanya kepatuhan/tata tertib yang ditetapkan oleh pimpinan terhadap pegawai 

sehingga hasil kerja yang telah dicapai dapat terlaksana dengan baik. 

Sedangkan faktor lainnya adalah adanya presensi yang tiap hari harus diisi 

oleh pegawai yang digunakan mengontrol pegawai tersebut.  Hal ini sangat 

besar pengaruhnya dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai, karena 

merupakan peranan penting dalam memeriksa hasil kerja yang telah dilakukan 

oleh pegawai tersebut. 

Pengawasan yang diterapkan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Semarang dapat berjalan dengan lancar karena didukung beberapa faktor yaitu 

adanya pelaksanaan tugas yang dikerjakan oleh pegawai dapat dipantau, 
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dievaluasi dan diperiksa oleh pimpinan dengan mudah sehingga tidak akan 

terjadi kesalahan yang fatal dan dengan adanya pengawasan ini segala 

aktivitas yang dilakukan oleh pegawai dapat dikontol dan dapat terkendali 

sehingga standar kerja dapat tercapai sesuai tujuan instansi/kantor tersebut. 

Hal ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai 

karena tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik.  

Berdasarkan teori-teori diatas dapat dikemukakan bahwa terdapat 

pengaruh antara disiplin kerja dan pengawasan terhadap efektivitas kerja 

pegawai dimana dapat digambarkan model sebagai berikut: 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 Gambar 1. Kerangka Berfikir 
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F. HIPOTESIS 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 1996:67). Suatu hipotesis akan diterima apabila data yang 

dikumpulkan mendukung pernyataan maka hipotesis diterima. Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah Hipotesis Kerja (Ha): 

“Ada pengaruh disiplin kerja dan pengawasan kerja terhadap efektivitas 

kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang ”. 
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BAB  III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

3.3.Populasi   

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 1998:115). 

Dalam penelitian ini populasinya adalah pegawai Badan Kepegawaian Daerah 

Kota Semarang yang berjumlah 86 orang pegawai. Dalam penelitian ini 

merupakan penelitian populasi (Arikunto, 1998:120). 

Tabel 1. Popolasi 

No Bidang Populasi 

1 Kesekretariatan 22 

2 Administrasi 10 

3 Pengembangan Pegawai 20 

4 Kesejahteraan Pegawai 8 

5 Diklat 12 

6   Pemberhentian Pegawai 14 

Total 86 Orang 

 

3.2.Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik penelitian 

suatu penelitian (Arikunto, 1998:99). Variabel adalah gejala yang menjadi 

objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu penelitian yaitu: 
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3. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi terhadap 

sesuatu gejala. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi : 

c. Disiplin Kerja (X1) adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang 

sesuai dengan peraturan dari perusahaan baik tertulis maupun tidak 

tertulis. Adapun untuk mengukur diperlukan suatu indikator antara 

lain: 

1. Ketepatan Waktu 

2. Kesetiaan/patuh pada peraturan yang ada   

3. mempergunakan / memelihara peralatan kerja 

d. Pengawasan (X2) adalah sebagai suatu proses untuk menetapkan 

pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan 

mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pekerjaan sesuai 

dengan rencana semula. Adapun indikator pengawasan antara  lain : 

1. Menentukan ukuran/ standar   

2. Mengadakan penilaian/pengukuran pekerjaan 

3. Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan   

4. Melakukan tindakan koreksi/perbaikan 
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4. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat Y adalah variable yang dipengaruhi suatu gejala. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah efektivitas kerja. Efektivitas pegawai 

adalah penyelesaian tugas yang diukur melalui indikator : 

1) Kemampuan Menyesuaikan diri 

2) Kepuasan Kerja 

3) Prestasi Kerja 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian sangatlah penting karena 

berkaitan dengan tersedianya data yang dibutuhkan untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian, sehingga kesimpulan yang diambil adalah 

benar. Oleh karena itu, penelitian metode pengumpulan data harus dilakukan 

dengan tepat. 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

3. Metode Angket (Kuesioner) 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 1998:139). Metode ini 

digunakan untuk pengambilan disiplin kerja, pengawasan dan efektivitas 

kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang. 

4. Metode Dokumentasi  
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Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1998:234). Metode ini 

digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan 

informasi yang digunakan data penelitian ini yang meliputi struktur 

organisasi dan daftar absensi.  

 

3.4. Validitas dan Reliabilitas Penelitian 

2. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 1998:60). Instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, apabila 

dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat. 

Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah validitas 

internal. Validitas internal adalah validitas yang dicapai apabila terdapat 

kesesuaian antara bagian-bagian instrumen secara keseluruhan (Arikunto, 

1998:138) 

Dalam pengujian validitas internal dapat digunakan dua cara yaitu 

analisa faktor dan analisa butir. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

analisa butir . Adapun cara pengukuran analisa butir tersebut adalah dengan 

cara skor butir dikorelasikan dengan skor total dan menggunakan rumus 

Product moment, yaitu : 



 

 
 

97

{ }{ }222xy
)YN()X(X

)Y)(X(XYNr
∑Σ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

Keterangan : 

rxy : Koefisien korelasi  

N : Jumlah subyek atau responden 

X : Skor butir 

Y : Skor total (Arikunto, 1998:162). 

 

Tabel 2. Hasil Try Out Instrumen Variabel Disiplin Kerja terhadap dua 
puluh responden 

No.Item Rxy rtabel Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

0,689 

0,562 

0,491 

0,711 

0,576 

0,510 

0,523 

0,554 

0,566 

0,683 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

             Sumber: Hasil survey pendahuluan 

 

Tabel 3. Hasil Try Out Instrumen Variabel Pengawasan Kerja terhadap 

  dua puluh responden 

No.Item Rxy rtabel Keterangan 

11. 

12. 

0,619 

0,588 

0,444 

0,444 

Valid 

Valid 



 

 
 

98

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

0,568 

0,510 

0,520 

0,483 

0,573 

0,481 

0,535 

0,669 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

              Sumber: Hasil survey pendahuluan 

 

Tabel  4. Hasil Try Out Instrumen Variabel Efektivitas Kerja Terhadap 

 dua puluh responden 

No.Item Rxy rtabel Keterangan 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

0,543 

0,501 

0,575 

0,590 

0,489 

0,604 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

         Sumber: Hasil survey pendahuluan 

 

Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rhitung lebih besar 

dari pada rtabel  yaitu untuk N=20 dengan taraf signifikansi 5% adalah 

0,444 maka dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut disebut valid dan 

dapat digunakan dalam mengambil data. 
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2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 1998:170). 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, dapat digunakan uji reliabilitas 

internal yang diperoleh dengan cara menganalisis data dari suatu hasil 

pengetesan dengan rumus sebagai berikut : 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∑
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
= 2

2

11 t
b1

1k
kr

δ
δ  

Keterangan : 

rii : Reliabilitas instrumen  

k : Banyaknya pertanyaan 

∑ 2bδ  : Jumlah Varian butir 

2tδ   : Varian total 

Untuk mencari varian Butir dengan rumus : 

N
N

)X()X(
2

2

2

∑
−∑

=σ  

Keterangan : 

σ  : Varian Tiap butir 

X : Jumlah skor butir 

N : Jumlah Responden 

(Arikunto, 1998:194). 
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Hasil perhitungan reliabilitas tersebut dikonsultasikan dengan r tabel pada 

taraf signifikansi 5%, atau interval kepercayaan 95%. Bila harga 

perhitungan lebih besar dari r tabel, maka instrumen dikatakan reliabel. 

Dari hasil perhitungan reliabelitas, maka diketahui bahwa reliabelitas 

instrumen untuk variabel disiplin kerja sebesar 0,867 untuk variabel 

pengawasan kerja sebesar 0,850 dan untuk variabel efektivitas kerja sebesar 

0,793. hasil tersebut apabila dikonsultasikan dengan nilai rtabel dengan N=20 

dan taraf signifikansi 5% adalah 0,444 maka instrumen tersebut cukup dapat 

dipercaya atau reliabel untuk digunakan dalam mengambil data. 

 

3.5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan 

menggunakan rumus atau dengan aturan-aturan  yang ada sesuai dengan 

pendekatan penelitian. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis dalam rangka penarikan kesimpulan yang berarti pula untuk 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

2. Analisis Deskriptif Persentase 

Metode ini digunakan untuk mengkaji variabel  yang ada pada 

penelitian yaitu disiplin kerja dan pengawasan terhadap efektivitas kerja 

pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang. Untuk 

mengukur variabel tersebut dilakukan dengan memberi skor jawaban 

angket yang diisi oleh responden, dengan ketentuan sebagai berikut : 
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a. Jawaban A diberi skor 4 

b. Jawaban B diberi skor  3 

c. Jawaban C diberi skor 2 

d. Jawaban D diberi skor 1 

Perhitungan indeks prosentase dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Tingkat Keberhasilan yang dicapai = %100×
N
n    

Keterangan: 

N =  Presentase 

n  =  Jumlah skor yang diharapkan 

% =  Nilai persentase atau hasil 

 (Mohamad Ali, 1992: 184). 

Perhitungan deskriptif persentase ini mempunyai langkah-langkah 

sebagai berikut : 

b. Menetapkan skor tertinggi dan skor terendah 

e. Menetapkan range yang dicari yaitu selisih antara skor tertinggi dan 

skor terendah 

f. Menetapkan interval yaitu range dibagi jumlah option 

g. Untuk mengetahui kriteria perhitungan dibuat tabel. 

Tabel  5. Kriteria Perhitungan Persentase 

Interval skor Interval % skor Kriteria 
258,0 < Skor < 451,5 22.00% < skor < 41.50% Kurang 
451,5 < Skor < 645,0 41.50% < skor < 61.00% Cukup 
645,0 < Skor < 838,5 61.00% < skor < 80.55% Baik 
838,5 < Skor < 1032 80.55% < skor < 100.00% Sangat baik 
Sumber : Data Penelitian, diolah (lampiran 8) 
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2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian, maka model analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Penggunaan analisis 

ini dengan alasan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat, yaitu antara Disiplin Kerja (X1) dan pengawasan (X2) 

terhadap efektivitas kerja (Y) dengan menggunakan persamaan regresi dua 

prediktor yaitu dengan rumus : 

Y = a1 X1 + a2 X2 + k 

Keterangan : 

Y : Variabel efektivitas kerja 

a1 : Koefisien regresi disiplin kerja 

a2 : Koefisien regresi pengawasan 

x1 : disiplin kerja 

x2 : pengawasan 

k : Bilangan konstanta (Sudjana, 1996:347). 

 
3. Uji Simultan 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independen yaitu disiplin kerja kerja dan pengawasan kerja yang terdapat 

didalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen 

yaitu efektivitas kerja. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis digunakan 

uji F, yaitu untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel bebas yang 

digunakan mampu menjelaskan variabel terikatnya. Apabila dari 
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perhitungan nilai F hitung  > F tabel  pada taraf signifikan 5%, maka dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat secara 

serentak. Sebaliknya jika nilai F hitung  < F tabel  pada taraf signifikan 5%, 

maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak mampu menjelaskan 

variabel terikat. 

Adapun rumus dari uji ini adalah sebagai berikut : 

F reg = res

reg

RK
RK

 

Keterangan : 

F reg  = Harga bilangan F untuk garis regresi. 

RK reg = Rata kuadrat garis regresi. 

RK res = Rata kuadrat residu. (Hadi, 2000: 14) 

Untuk mencari besarnya sumbangan variabel disiplin kerja dan 

pengawasan kerja terhadap efektivitas kerja, digunakan rumus koefisien 

determinasi secara keseluruhan (R2). R2 digunakan untuk mengukur 

keterkaitan yang paling baik dari analisa regresi linier berganda. Jika R 2  

yang diperoleh mendekati 1 (satu), maka dapat dikatakan semakin kuat 

menerangkan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya 

jika R 2  mendekati 0 (nol), maka dapat dikatakan semakin lemah 

menerangkan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun 

rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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R 2 = ∑
∑ ∑+

2
2211

Y
YXaYXa

 

Keterangan : 

R2            = koefisien determinasi ganda antara X1 dan X2 terhadap Y. 

1a         = koefisien prediktor X1. 

a 2        = koefisien prediktor X2. 

∑ yx2 = jumlah antara X2 dengan Y. 

∑ 2y   = jumlah kuadrat kriteria. 

∑ yx1 = jumlah antara X1 dengan Y. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum 

Nama Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang, sebelum terbentuk 

adalah merupakan salah satu bagian sekretariat Wilayah Daerah Kota Madya 

Semarang yang didasari oleh Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat 

II Semarang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Skertariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Tingkat II Semarang. 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang terletak di jalan Pemuda 

No. 148 Semarang. Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang merupakan 

unsur pelaksana Pemerintah Kota Semarang yang dipimpin oleh BKD yang 

berada dibawah dan tanggung jawabkepada Kepala Daerah melalui 

Sekretaris Daerah. 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 159 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang. Badan Kepegawaian Daerah 

Kota Semarang yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat 

BKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai 
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Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat pembina 

Kepegawaian Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3, BKD mempunyai fungsi: 

1. Pelaksanaan penyusunan formasi kepegawaian, seleksi dan pengangkatan 

calon pegawai serta sistem informasi manajemen kepegawaian; 

2. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang 

berkaitan dengan penyusunan formasi kepegawaian; 

3. Pelaksanaan penyelesaian administrasi penempatan pegawai, kepangkatan, 

pembinaan karier dan mutasi jabatan; 

4. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 

dibidang pengembangan pegawai; 

5. Pelaksanaan pembinaan jasmani, rohani dan kesehatan, pemberian 

penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai; 

6. Pelaksanaan penyusunan kebijasanaan pedoman dan petunjuk teknis 

Diklat Prajabata, Diklat dalam Jabatan dan Diklat Antar Lembaga serta 

Diklat Fungsional; 

7. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi administrasi 

kepegawaian yang berkaitan dengan penyusunan program dan petunjuk 

pembinaaan disiplin pegawai permasalahan pemberhentian dan pensiun; 
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8. Pengelolaan urusan kesekretariatan dan pembinaan aparat pengawasan 

funsional di lingkungan Badan Kepegawaian daerah; 

9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang 

terdiri dari: 

1. Kepala; 

2. Sekretariat, terdiri dari: a) Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi; b) Sub 

Bagian Umum; c) Sub Bagian Keuangan. 

3. Bidang Administrasi Kepegawaian,terdiri dari: a) Sub Bidang Formasi 

Kepegawaian; b)Sub Bidang Seleksi dan Pengangkutan; c) Sub Bidang  

Manajeman dan Informasi; 

4. Bidang Pengembangan Pegawai,terdiri dari: a) Sub Bidang Penempatan; 

b) Sub Bidang Kepangkatan; c) Sub Bidang  Pembinaan Karier; d) Sub 

Bidang Mutasi jabatan; 

5. Bidang Kesejahteraan Pegawai,terdiri dari:a) Sub Bidang Jasmani, Rohani 

dan kesehatan; b) Sub Bidang Penghargaan: c) Sub Bidang  Peningkatan 

Kesejahteraan; 

6. Bidang Diklat,terdiri dari: a) Sub Bidang Prajabatan; b)Sub Bidang Diklat 

dalam jabatan; c) Sub Bidang  Diklat Antar Lembaga; 
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7. Bidang Pemberhentian, terdiri dari: a) Sub Bidang Disiplin; b) Sub Bidang 

Pemberhentian; c) Sub Bidang Pensiun. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Dalam penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 

tahun 1980 tentang peraturan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai 

berikut: 

a. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur 

kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau 

larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. 

b. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai 

Negeri Sipil yang melanggar ketentuan peraturan PNS, baik yang 

dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 

c. Hukuman adalah ada beberapa tingkat yaitu: a) Tingkat hukuman ringan 

b) Tingkat hukuman sedang c) Tingkat hukuman Berat. 

d. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi 

wewenang menjatuhkan hukuman. 

e. Atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari 

pejabat yang berwenang menghukum. 

f. Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan ioleh atasan yang 

berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan. 
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Sedangkan untuk ketetapan Peraturan Pemerintah yang memuat 

tentang  bidang pengawasan dan bidang pembinaan pengawasan di Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut: 

1. Pejabat menetapkan tata cara pengawasan mutu dan efisiensi bagi PNS. 

2. Mutu sebagaimana dimaksud adalah keterkaitan antara tujuan, masukan, 

proses dan keluaran yang merupakan tanggung jawab instutisional PNS. 

3. menetapkan langkah-langkah pembinaan terhadap PNS berdasarkan hasil 

pengawasan mutu dan efisiensi. 

4. Pelaksanaan ketentuan tersebut diatur oleh pejabat yang berwenang dan 

oleh menteri. 

 
4.1.2. Analisis Deskriptif Persentase 

1.  Variabel Disiplin Kerja 

Berdasarkan perhitungan skor disiplin kerja sebesar 76,1% kategori 

Baik ( lampiran 10 hal 92 ), dengan demikian tingkat disiplin kerja pegawai 

pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang adalah Baik. Hasil 

diskriptif persentase dari tiap sub variabel disiplin kerja dapat ditunjukkan 

pada tabel berikut: 

   Tabel 6. Sub Variabel Disiplin Kerja 

No Sub Variabel Skor 

Perolehan 

Skor 

ideal 

% Kriteria 

1 

2 

Ketepatan Waktu 

Kesetiaan/patuh pada 

783 

 

1032 

 

75,87 

 

Baik 
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3 

peraturan yang ada 

Mempergunakan dan  

Memelihara peralatan 

807 

 

1084 

1032 

 

1376 

78,19 

 

78,77 

Baik 

 

Baik 

Sumber : Data Penelitian, diolah (Lampiran 7  hal 78 ) 

 Berdasarkan tabel 6 diatas menunjukkan bahwa variabel disipin 

kerja pada kantor tersebut termasuk dalam kategori baik. Jika dilihat dari 

aspek persentase mengenai ketepatan waktu kurang begitu memuaskan 

dibandingkan dengan variabel yang lainnya. Untuk itu perlu adanya 

peningkatan dalam kedatangan pegawai, memulai pekerjaan dan 

mengakhiri pekerjaan. Pemimpin harus lebih tegas dalam memberikan 

peringatan kepada pegawainya dan untuk variabel yang lain sudah 

memuaskan. 

2. Variabel Pengawasan Kerja 

Berdasarkan perhitungan skor pengawasan kerja sebesar 74,5% 

kategori Baik ( lampiran 10 hal 92), dengan demikian tingkat pengawasan 

kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang adalah 

Baik. Hasil diskriptif persentase dari tiap sub variabel pengawasan kerja 

dapat ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 7.Sub Variabel Pengawasan Kerja 

No Sub Variabel Skor 

Perolehan 

Skor 

ideal 

% Kriteria 

1 

 

2 

 

Menentukan ukuran/ 
pedoman baku standar 

Mengadakan penilaian/ 
pengukuran pekerjaan 

Perbandingan antara 

525 

 

819 

 

688 

 

1032 

 

76,30 

 

79,36 

 

Baik 

 

Baik 
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3 

 

4 

pelaksanaan pekerjaan 

Melakukan tindakan  

Koreksi/perbaikan 

540 

 

834 

688 

 

1032 

78,48 

 

80,81 

Baik 

 

Baik 

Sumber : Data Penelitian, diolah (Lampiran 7 hal 79 ) 

Berdasarkan tabel 7 diatas menunjukkan bahwa variabel 

pengawasan kerja pada kantor tersebut termasuk dalam kategori baik. Jika 

dilihat dari aspek persentase variabel yang yang lebih rendah dari variabel 

yang lain adalah variabel penentuan ukuran/ pedoman baku standar kerja 

hanya sebesar 76,30% saja. Pegawai harus lebih giat  dalam mengerjakan 

tugasnya sehingga tugas tersebut dapat terselesaiakan dengan cepat dan 

memenuhi standar kerja. 

3. Efektivitas Kerja 

Berdasarkan perhitungan skor efektivitas kerja sebesar 77,2% 

kategori Baik (lampiran 10 hal 92), dengan demikian tingkat efektivitas 

kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang adalah 

Baik. Hasil diskriptif persentase dari tiap sub variabel efektifitas kerja dapat 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 8. Sub Variabel efektifitas Kerja 

No Sub Variabel Skor 

perolehan 

Skor 
ideal 

% Kategori 

1 

2 

3 

Penyesuaian Diri 

Kepuasan Kerja 

Prestasi Kerja 

578 

571 

585 

688 

688 

688 

84,01 

82,99 

85,02 

Sangat baik 

Sangat baik 

Sangat baik 

Sumber : Data Penelitian, diolah (Lampiran 7 hal 80 ) 
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Berdasarkan tabel 8 diatas menunjukkan bahwa indikator efektivitas 

kerja pegawai  pada kantor tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. 

Namun bila  dilihat dari aspek persentasenya antara ke tiganya tidak jauh 

beda, tapi variabel yang lebih rendah adalah kepuasan kerja yang telah 

dicapai oleh pegawai kurang menunjang karena banyak faktor yang 

mempengaruhi misalnya lingkungan kantor atau teman sejawat dari 

pegawai tersebut. 

 

4.1.3. Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dengan 

program SPSS (lampiran 6) diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut: 

Y= 4,403 + 0,254X1 + 0,215X2  

1. Dalam persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa harga a1=  0,254 

dan a2 = 0,215 bertanda positif dengan demikian terdapat hubungan yang 

positif antara disiplin kerja (X1) dan pengawasan kerja (X2) terhadap 

efektifitas kerja (Y). Dengan kata lain, makna dari persamaan diatas yaitu: 

2. Konstanta sebesar 4,403 menyatakan bahwa besarnya efektivitas kerja 

pegawai yang meningkat 4,403 % dengan asumsi bahwa disiplin kerja dan 

pengawasan kerja bernilai konstan (tidak dilakukan). 
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3. Koefisien regresi X1 sebesar 0,254 menyatakan bahwa setiap penambahan 

satu satuan disiplin kerja akan meningkatkan efektivitas kerja sebesar 

0,254. 

4. Koefisien regresi X2 sebesar 0,215 menyatakan bahwa setiap penambahan 

satu satuan pengawasan kerja  akan meningkatkan efektivitas kerja sebesar 

0,215. 

5. Koefisien regresi X1 sebesar 0,254 menunjukkan perubahan untuk Y bagi 

setiap perubahan X1 apabila X2 dianggap tetap.   

6. Koefisien regresi X2 sebesar 0,254 menunjukkan perubahan untuk Y bagi 

setiap perubahan X2 apabila X1 dianggap tetap.  

7. Tiap koefisien hanya memberikan gambaran parsial apa yang terjadi pada 

Y  untuk perubahan X yang berhubungan dengan koefisien itu. 

8. Koefisien-koefisien regresi X1 sebesar 0,254, X2 sebesar 0,215 dinamakan 

koefisien regresi  

1. Uji Simultan 

Guna menguji signifikansi dari persamaan regresi ganda yang 

diperoleh tersebut digunkan analisis varians untuk regresi. Hasil yang 

diperoleh dari pengujian dengan menggunakan uji F pada lampiran 12 yaitu 

Fhitung = 65,823 dan F tabel = 3,11 pada α = 5% dengan dk pembilang =2 

dan dk penyebut = 86-2-1=83. karena Fhitung = 65,823 > F tabel = 3,11 

menunjukkan bahwa persamaan regresi berganda tersebut signifikan. 

Sehingga hipotesis kerja yang menyatakan bahwa “ada pengaruh antara 
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disiplin kerja dan pengawasan kerja terhadap efektivitas kerja pegawai pada 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang” Diterima. 

Keeratan hubungan antara variabel  X1 (disiplin kerja)  dan X2 

(pengawasan kerja) dengan variabel Y (efektivitas kerja dapat dilihat dari hasil 

analisis korelasi ganda. Berdasrkan hasil analisis korelasi ganda pada lampiran   

diperoleh harga R = 0,613. Dengan demikian derajat hubungan antara disiplin 

kerja dan pengawasan kerja dengan efektivitas kerja sebesar 0,613 tersebut 

termasuk kategori baik.   

4.2.Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa faktor disiplin kerja (X1) dan 

pengawasan kerja (X2) berpengaruh positif terhadap efektivitas kerja pegawai 

pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang, hal ini terlihat dari hasil regresi 

linier berganda sebagai berikut: Y= 4,403 + 0,254X1 + 0,215X2 yang berarti 

bahwa angka konstanta sebesar 4,403 yang berarti tanpa ada faktor disiplin kerja 

dan pengawasan kerja maka skor untuk efektivitas kerja pegawai sebesar 4,403. 

 Kedua variabel penelitian yaitu disiplin kerja dan pengawasan kerja 

memberikan indikasi adanya pengaruh yang positif terhadap efektivitas kerja. 

Keeratan hubungan antara disiplin kerja dan pengawasan kerja dapat diketahui 

dari koefisien korelasi secara simultan. Dengan demikian semakin baik disiplin 

kerja dan pengawasan kerja maka semakin tinggi efektivitas kerja pegawai. 

Menurut pendapat Sayless (1998:311) yang menyatakan pengawasan sangat 

berperan atas peningkatan efektivitas kerja, adanya pengawasan dari pimpinan 
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yang selalu memperhatikan segala kegiatan dan yang paling penting adalah 

kebutuhannya akan selalu dihargai. Kedisiplinan bukan karena adanya semangat 

dan kegairahan kerja, melainkan dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi 

pencapaian tujuan (Nitisemito, 1996:118). 

 Dengan demikian semua variabel disiplin kerja dan pengawasan sangat 

berpengaruh terhadap variabel efektivitas kerja sehingga antar variabel saling 

berpengaruh. Keeratan antara variabel disiplin kerja dan pengawasan kerja 

terhadap efektivitas kerja yang mempunyai pengaruh lebih tinggi adalah disiplin 

kerja yang ditunjukkan sebesar 76,1% kategori ini termasuk dalam kategori baik, 

hal lain yang  dapat dicapai karena didukung oleh faktor-faktor antara lain: adanya 

kesadaran diri dari masing-masing pegawai itu sendiri maka setiap berangkat 

kekantor dan mulai mengerjakan pekerjaan sebagian besar pegawai selalu tepat 

waktu, namun ada juga pegawai yang datang kekantor yang tidak sesuai dengan 

peraturan. Walaupun hal ini sudah diantisipasi dengan adanya presensi yang harus 

diisi oleh pegawai namun setiap pegawai yang melanggar tidak dapat diberi sangsi 

karena presensi yang digunakan kurang begitu canggih sehingga pegawai mudah 

melakukan pelanggaran, walaupun demikian presensi ini diedarkan sehari tiga kali 

yang juga dapat digunakan untuk memotivator pegawai agar lebih disiplin lagi 

sehingga tidak ada pelanggaran, dan juga sebagian besar pegawai di Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Semarang mempunyai kesadaran untuk berpakaian 

rapi dan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh kantor tersebut, hal ini 

dikarenakan adanya tata cara/aturan yang menyatakan bahwa setiap pegawai yang 

tidak mematuhi aturan akan dikenakan sangsi untuk pelanggaran yang telah 
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dilakukan  berbentuk pengurangan bonus yang mereka terima, namun ada juga 

yang tidak memperhatikan pelanggaran karena kurang kuatnya bukti dari 

pelanggaran itu karena pada saat pegawai yang melanggar tidak langsung 

dikenakan sangsi.  

Kategori yang dicapai oleh variabel pengawasan kerja sebesar 74,5% 

dapat digolongkan baik, namun ada yang kurang memuaskan karena pengerjaan 

pekerjaan memenuhi standar sehingga pekerjaan yang seharusnya selesai dalam 

waktu sehari maka dapat diselesaikan memakan waktu yang lama sehingga 

standar kerja tidak tercapai secara maksimal, dalam hal penilaian hasil kerja 

pegawai sering terjadi kesalahan karena pegawai yang mengerjakan tugas tidak 

diberi instruksi yang jelas oleh pimpinan, sedangkan pimpinan hanya memberikan 

instruksi melalui memo sedangkan bahasa memo itu terlalu singkat hal ini yang 

mengakibatkan kesalahan dalam pengerjaan tugasnya. Sedangkan untuk 

membandingkan pekerjaan dengan standar memang sudah baik namun dalam hal 

pengerjaan tugas tersebut pegawai belum mencapai standar pengerjaan yang 

ditentukan karena dalam pemberian tugas itu sering tidak disesuaikan dengan 

bakat dan kemampuan pegawainya sehingga pegawai yang masih baru akan 

mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas tersebut. Untuk kategori tindakan 

perbaikan akan hasil kerja tergolong cukup baik karena setiap ada kesalahan 

pimpinan akan memberitahu kesalahan tersebut  sehingga  pegawai   lebih mudah  

untuk memperbaikinya, namun ada juga kekurangannya yaitu setiap ada koreksi 

dari pimpinan itidak diberi batasan waktu untuk memperbaikinya, hal ini banyak 
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tidak diperhatikan oleh pegawai sebagai akibatnya pegawai tersebut sering 

menunda waktu pengerjaannya.  

Berdasarkan hasil penelitian kategori yang dicapai efektivitas kerja sebesar 

77,2% hal ini termasuk dalam kategori baik, karena sebagaian pegawai 

melaksanakan instruksi yang datang dari pimpinannya atau managernya sesuai 

dengan tugas dan wewenang jabatannya. Penggunaan peralatan yang dilakukan 

sesuai dengan prosedur yang ada dimana peralatan kerja dapat terjaga 

keawetannya begitu pula dengan hasil kerjanya dapat terhindar dari kesalahan 

sehingga hal ini dapat menunjang kelancaran pekerjaannya, namun ada juga 

kekurangannya yaitu adanya kekurang mandirian seorang pegawai yang buta 

dalam hal teknologi karena setiap ingin mengoperasikan alat selalu bertanya pada 

rekan kerjanya karena dengan keadaan itu teman sekerjanya tidak akan merasa 

nyaman karena diganggu dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga dapat 

mengganggu penyelesaian pekerjaannya tersebut. Sedangkan untuk kepuasan 

kerja pegawai pada kantor ini juga baik dimana pekerjaan yang dibebankan 

kepada seorang pegawai tidak dirasakan sebagai suatu kewajiban melainkan 

dipandang sebagai sebuah kegiatan kerja yang menyenangkan dan harus 

dilaksanakan sebagai akibat dari kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya namun ada  pegawai yang ada di kantor tersebut bekerjanya tidak sesuai 

dengan bakat dan kemampuannya misalnya bagian administrasi yang menangani 

surat masuk dan keluar tidak memiliki keterampilan dalam hal mengetik atau 

mengerti tentang  konsep membuat surat, hal ini akan memperhambat 

penyelesaian tugas tersebut. Sedangkan prestasi kerja yang telah dicapai pegawai 
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pada kantor tersebut memang cukup baik hal ini dapat ditunjukkan adanya 

beberapa penghargaan yang diterima pegawai yang mempunyai prestasi yang baik 

akan diberi penghargaan seperti: kenaikan pangkat dan kenaikan gaji sebagai 

balas jasa untuk pegawai yang berprestasi. Adanya kepuasan kerja pegawai yang 

diikuti oleh prestasi kerja yang meningkat merupakan suatu bentuk 

tanggungjawab moral pegawai terhadap kantor yang memberikan pekerjaan 

sehingga hal ini merupakan suatu kewajiban bagi pegawai untuk melaksanakan 

tugas-tugas yang diserahkan kepada pegawai dan dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh sesuai dengan tanggung jawabnya. Semua  itu didasari pula oleh 

kesadaran yang timbul dalam diri pegawai yang bersangkutan untuk 

melaksanakan pekerjaan tanpa ada paksaan dari pimpinan.  



 119

BAB V 
PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan penelaahan dan analisis secara statistik terhadap data-data 
yang diperoleh dalam rangka menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian 
ini, maka akhirnya penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil  perhitungan persentase variabel disiplin  kerja pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Semarang mempunyai tingkat persentase yang 

tinggi, hal ini sesuai dengan perolehan yaitu 76,1%. 

2. Berdasarkan hasil  perhitungan persentase variabel pengawasan  kerja pada 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang mempunyai tingkat persentase 

yang tinggi, hal ini sesuai dengan perolehan yaitu 74,5%. 

3. Ada pengaruh positif antara disiplin kerja dan pengawasan kerja terhadap 

efektivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang.  

Hal ini dapat diketahui dari harga Fhitung sebesar 65,82 > Ftabel  pada taraf 

signifikan 5% sebesar 3,11. Besarnya sumbangan yang diberikan disiplin kerja 

dan pengawasan kerja terhadap efektifitas kerja sebesar 61,3%. Sedangkan 

sisanya sebesar 38,7% dipengaruhi oleh variabel lain selain yang tidak 

diungkap dalam penelitian ini. 

 

5.2.Saran 

Adapun saran-saran dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 

1. Pegawai datang kekantor yang tidak tepat hendaknya diberi sangsi agar 

pegawai yang melanggar tidak mengulangi kesalahnya  dan pimpinan lebih 
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bersikap tegas dalam mengambil keputusan sehingga pegawai akan 

menghormati keputusannya tersebut.  

2. Pimpinan hendaknya memberikan penghargaan untuk pegawai yang 

berprestasi dan memacu minat pegawai yang belum berprestasi untuk lebih 

giat dalam bekerja sehingga mereka juga akan mendapatkan penghargaan 

tersebut. 

3. Pegawai hendaknya lebih tangkas dalam menerima perintah dari pimpinan 

dan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas sehingga target atau standar 

kerja dapat meningkatkan efektivitas  kerja dan tujuan dapat tercapai 

dengan baik.  
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