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MOTTO 

 

- “Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya” (Al-Baqarah ayat 286) 

- “Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan 

baginya jalan keluar. Dan memberi rezeki dari arah yang tak disangka-

sangkanya” (QS. Ath Thalaq ayat 2-3) 

- Tuntutlah ilmu dunia seakan – akan engkau hidup seratus tahun lagi, dan 

tuntutlkah ilmu akhirat seakan – akan esok engkau mati. 

- Hidup harus berani bertanggung jawab, buukan berani karena benar dan takut 

karena salah. 

- Rencanakan sebelum bekerja dan pikirkan sebelum bertindak, pasti akan 

mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. 

- Jangan bersedih walau kehilangan sebagian hartamu, tapi sesalilah jika kamu 

kehilangan ilmu walau ilmu itu tidak penting bagi kamu, karena suatu saat ilmu 

itu akan berguna di masa depan. 
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ABSTRAK 

 

 “PENGARUH KEPEMIMPINAN, DISIPLIN KERJA DAN 

PENGAWASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA  

CV. ADI PERKASA KLATEN 

Harmadika Ningrum (1521103670) 

Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen 

Universitas Widya Dharma Klaten 

 

Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis apakah 

kepemimpinan, disiplin kerja, dan pengawasan kerja berpengaruh pada kinerja 

karyawan.di CV. ADI PERKASA KLATEN. Lingkup penelitian dilakukan di 

wilayah kabupaten Klaten, Jl. DIponegoro No. 34 Klaten, di CV. ADI 

PERKASA KLATEN. Adapun teknik pengambilan sampel dengan sampling 

jenuh adalah pengambilan sampel dimana semua populasi dijadikan sampel, 

hal ini dilakukan karena populasi kurang dari 100, dengan data primer berupa 

: observasi, wawancara, kuesioner dengan data sekunder. Analisis data 

menggunakan metode regresi linier berganda, karena variabel yang digunakan 

lebih dari dua variabel. Pengujian statistic dengan Uji F, Uji t, Uji Koefisien 

Determinasi. 

 

Berdasarkan Deskripsi data, karakteristik karyawan mayoritas adalah 

berjenis kelamin laki-laki 27 orang (54%), usia antara 25-30 tahun 14 orang 

(28%) dan tingkat pendidikan SMA 23 orang (46%). Sedangkan berdasarkan 

//analisis data, Hasil uji t pada variabel kepemimpinan atau X1 diperoleh 

probabilitas Sig sebesar 0,159. Nilai Sig > 0,05 (0,159 > 0,05), maka 

keputusannya adalah H0 diterima dan Ha ditolak, artinya secara parsial 

Kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan di 

CV.Adi Perkasa Klaten. Sedangkan untuk variabel disiplin kerja dan 

pengawasan kerja secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

CV. Adi Perkasa Klaten. Hasil uji f di peroleh nilai probabilitas (Sig) sebesar 

0,000. Karena nilai Sig < 0,05 (0,000 < 0,05), maka keputusannya adalah H0 

ditolak dan Ha diterima. Kesimpulan nya signifikan artinya bahwa Disiplin 

Kerja, Kepemimpinan, dan Pengawasan Kerja secara bersama-sama atau 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada CV. 

Adi Perkasa Klaten. Dan nilai koefisien determinasi (R
2
) 0.821 atau 82,1%. 

Besarnya nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel 

independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 82,1%, sedangkan 

sisanya sebesar 17,9% dijelaskan oleh variabel lain. 

 

Kata kunci : kepemimpinan, disiplin kerja, pengawasan kerja, dan kinerja 

karyawan. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan merupakan suatu usaha besar yang dikelola atau dijalankan 

oleh perorangan maupun secara bersama-sama yang membutuhkan modal 

besar yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut yang dalam 

usahanya dibantu oleh para karyawan (Fathoni, Abdurrahmad, 2006:21). Oleh 

sebab itu, antara pimpinan perusahaan dengan karyawan harus bekerja sama 

dengan baik dan solid tanpa memandang tingkat jabatan agar vtujuan 

perusahaan yang diharap kan dapat tercapai secara maksimal. 

Pencapaian tujuan perusahaan sangat berpedoman pada potensi sumber 

daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Oleh sebab itu 

perusahaan harus mempunyai manajemen sumber daya manusia yang baik 

sebab manajemen sumber daya manusia bukan hanya aktifitas trategi belaka, 

melainkan juga sesuatu yang pokok dalam pencapaian tujuan organisasi 

(simora,2006:5). Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut setiap organisasi 

atau perusahaan harus selalu berusaha meningkatkan kinerja para 

karyawannya, selain itu diperlukan penilaian dan pengawasan oleh pihak 

perusahaan agar dapat menghasilkan informasi yang akurat tentang perilaku 

dan kinerja para karyawan, dengan demikian keberlangsungan suatu 

perusahaan tergantung pada kinerja karyawan. 
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Kinerja pada dasarnya mengacu pada kadar pencapaian tugas-tugas 

yang membentuk sebuah pekerjaan karyawan. Kinerja juga merefleksikan 

seberapa baik karyawan memenuhi persyaratan dalam sebuah pekerjaan 

(Simora 2006:334). Untuk meningkatkan kinerja karyawan banyak factor yang 

mempengaruhi misalnya pendidikan, pelatihan, disiplin kerja, motivasi, 

lingkungan kerja yang kondusif, pengawasan, dan sebagainya. 

Salah satu unsur terpenting dari organisasi atau perusahan adalah 

manusianya, sebab suatu organisasi atau perusahaan merupakan suatu bentuk 

kerja sama antara orang-orang yang berkecimpung didalamnya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Tercapainya tujuan suatu organisasi dapat tercermin pada keterkaitan 

yang harmonis antara subsistem-subsistem yang ada dalam organisasi atau 

perusahaan itu sendiri. Perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan yang 

mempunyai keahlian, kecakapan dan keterampilan tetapi yang terpenting 

mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang 

maksimal. Kemampuan dan kecakapan karyawan tidak ada artinya bagi 

perusahaan, jika mereka tidak mau bekerja giat. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka sudah menjadi kewajiban 

pemimpin perusahaan untuk melakukan hal yang dapat mendukung kinerja 

karyawan dalam perusahaan. Seorang karyawan diharapkan dapat menjalankan 

pekerjaannya dengan baik, sehubungan dengan hal tersebut maka peran 

pemimpin dalam perusahaan akan lebih mendukung karyawan untuk lebih 

bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Dukungan dan perhatian pemimpin 
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sangat diharapkan oleh karyawan oleh karena itu peran pemimpin dibutuhkan 

untuk memberi motivasi kepada karyawan. Agar produktivitas karyawan 

meningkat perlu ada rangsangan atau dorongan seorang pemimpin dengan cara 

adanya penghargaan bagi karyawan berprestasi, adanya hukuman bagi 

karyawan yang indisipliner, promosi jabatan, cuti, uang lembur.Dengan 

demikian karyawan akan merasa diperhatikan dan terpenuhi kebutuhannya 

baik kebutuhan psikologis, fisik maupun kebutuhan sosial. Salah satu contoh 

kebutuhan sosial dalam perusahaan ialah perhatian dan motivasi. 

Disiplin kerja dari para pegawai merupakan salah satu hal yang 

memegang peran penting untuk meningkatkan kinerja karyawan, dimana 

kinerja pegawai merupakan prinsip ekonomi yang harus dijunjung oleh 

perusahaan. Demi meningkatkan pengawasan dan kedisiplinan tidak lain lagi 

didorong dengan bentuk kepemimpinan yang dimiliki atasan demi 

mempengaruhi karyawan agar mencapai tujuan perusahaan. 

Siagian(2008:305) berpendapat bahwa pendisiplinan karyawan adalah 

suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pelatihan, 

sikap dan perilaku karyawan sehingga para karyawan secara sukarela berusaha 

bekerja secara kooperatif dengan karyawan yang lain serta meningkatkan 

kinerjanya. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kedisiplinan, salah 

satunya adalah pelanggaran didalam perusahaan. Pelanggaran dapat 

diminimalis dengan cara memberikan beberapa standar atau aturan perusahaan 

yang harus ditaati semua pengelola perusahaan. Hal ini bertujuan untuk 

mendukung disiplin diri para karyawan, dengan cara ini para karyawan 
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diharapkan menjaga disiplin diri mereka bukan karena paksaan melainkan 

muncul dari individu masing-masing. 

Pengawasan kerja merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan 

oleh manajer untuk mengetahui apakah jalannya pekerjaan dan hasilnya sudah 

sesuai dengan rencana. G.R. Terry dalam Hasibuan (2009:242) mengatakan 

bahwa pengawasan kerja dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa 

yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu 

pelaksanaan, menilai pelaksanaan apabila perlu melakukan perbaikan-

perbaikan, sehingga dalam pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras 

dengan standar. Pimpinan memberikan peringatan yang tegas apabila ada 

karyawan yang melakukan kesalahan, pengawasan dilakukan setiap hari, 

sehingga karyawan selalu bekerja degan sungguh-sungguh, standar produksi 

juga ditetapkan agar karyawan lebih mudah untuk menyelesaikan 

pekerjaannya. 

Pengawasan yang baik akan memberikan efek yang baik pula, karena 

karyawan akan dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sesuai dengan 

target produksi. Hasil kerja merupakan tolak ukur penilaian pimpinan terhadap 

karyawan, sehingga pengawasan sangat perlu dilakukan setiap hari yang 

bertujuan untuk mengevaluasi hasil kerja karyawan. Pengawasan yang tinggi 

akan menciptakan pengaruh yang positif terhadap karyawan, dimana mereka 

mempunyai keinginan dan kesadaran yang besar untuk menyelesaiakan 

pekerjaannya sesuai dengan target produksi yang telah ditentukan. 
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Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang PENGARUH KEPEMIMPINAN, DISIPLIN KERJA DAN 

PENGAWASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN CV. ADI 

PERKASA KLATEN. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam 

pengambilan judul tersebut. Adapun alasannya sebagai berikut : 

1. Alasan subyektif 

a. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memperoleh pengetahuan serta 

informasi tentang program kepemimpinan, disiplin kerja dan 

pengawasan kerja tersebut apakah mampu meningkatkan kinerja 

karyawan di CV. Adi Perkasa Klaten sesuai tanggung jawab yang telah 

diberikan. 

b. Penulis merasa tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh 

kepemimpinan, disiplin kerja dan pengawasan kerja terhadap kinerja 

karyawan CV. Adi Perkasa Klaten.  

2. Alasan obyektif 

a. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

kepemimpinan. Dengan gaya kepemimpinan yang baik suatu organisasi 

akan berjalan baik pula sebaliknya tanpa kepemimpinan yang baik 

suatu organisasi akan berjalan tanpa arah. 
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b. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

Disiplin kerja, Disiplin kerja sangat diperlukan untuk menunjang 

kelancaran segala aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat 

dicapai secara maksimal. Jika karyawan selalu disiplin dalam bekerja, 

maka semua hasil pekerjaan akan sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Pengawasan yang baik akan  memberikan efek yang baik pula, karena 

karyawan akan dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sesuai 

dengan target produksi. 

 

C. Penegasan Judul 

Untuk mencegah penafsiran yang keliru dalam penelitian ini maka 

perlu diberi penegasan judul sebagai berikut : 

1. Pengaruh Kepemimpinanadalah suatu sikap dan tindakan yang dapat 

merubah sikap, perilaku, pola piker seseorang atau sekelompok orang 

untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian 

tujuan organisasi (Mulyasa, 2003 : 107). 

2. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk 

berkomunikasi dengan para karyawan agar mereka bersedia untuk 

mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan seorang mentaati semua peraturan perusahaan dan 

norma-norma sosial yang berlaku. Veithzal Rivai dan Ella Jauvani 

(2011:825) 
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3. Pengawasan adalah sama dengan pengendalian sebagai proses-proses 

memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan 

itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi 

setiap penyimpanan yang berarti. Stephen P. Robbins and Marry Couklter 

(1999) Dalam Usman Effendi (2014) 

4. Kinerja (Prestasi Kerja) adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang 

telah dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Mangkunegara 

(2011:67) 

 

D. Pembatasan Masalah 

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membatasi masalah untuk 

memudahkan analisis agar dalam penelitian ini memperoleh pengetahuan yang 

mendalam tentang objek yang diteliti, sehingga data yang dikumpulkan bisa 

dipelajari secara keseluruhan dan berintegrasi. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengaruh kepemimpinan, disiplin kerja danpengawasan kerja terhadap 

kinerja  karyawan CV. Adi Perkasa Klaten.  

2. Pembatasan hanya terbatas pada masalah yang berhubungan dengan 

kepemimpinan, disiplin kerja danpengawasan kerja di CV. Adi Perkasa 

Klaten. 

3. Subjek penelitian ini adalah semua karyawan CV. Adi Perkasa Klaten. 
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E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan CV. Adi 

Perkasa Klaten 

2. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan CV. Adi 

Perkasa Klaten 

3. Bagaimana pengaruh pengawasan kerja terhadap kinerja karyawan CV. 

Adi Perkasa Klaten 

4. Apakah Variabel kepemimpinan, disiplin kerja dan pengawasan kerja 

bersama-sama mempengaruhi kinerja karyawan CV. Adi Perkasa Klaten? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan 

dan menguji sesuatu pendapat yang benar dan nyata pada objek yang diteliti. 

Namun secara spesifikasi tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan CV. Adi Perkasa Klaten. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan CV. Adi Perkasa Klaten. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penggawasan kerja terhadap 

kinerja karyawan CV. Adi Perkasa Klaten. 
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4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tiga variable yaitu 

kepemimpinan, disiplin kerja dan pengawasan kerja yang secara bersama-

sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan CV. Adi Perkasa Klaten.. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penelitian 

dan memberikan input dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi 

penulis khususnya yang ada hubungannya dengan ilmu manajemen sumber 

daya manusia terutama yang berhubungan dengan kepemimpinan, disiplin 

kerja dan pengawasan kerja. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan di dalam menentukan 

kebijakan di bidang sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan, terutama yang berhubungan dengan kepemimpinan, 

disiplin kerja dan pengawasan kerja karyawan. 
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3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan untuk maksud dan tujuan yang berkaitan dengan 

penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap seluruh 

data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil uji t pada variabel kepemimpinan atau X1 diperoleh probabilitas 

Sig sebesar 0,159. Nilai Sig > 0,05 (0,159 > 0,05), maka keputusannya 

adalah H0 diterima dan Ha ditolak, artinya secara parsial 

Kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan di CV.Adi Perkasa Klaten. Sementara itu variabel 

Kepemimpinan atau X1 mempunyai thitung yakni 1,432 dengan ttabel = 

2,012. Jadi thitung < ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tidak 

memiliki kontribusi terhadap Y. 

2. Hasil uji t pada variabel disiplin kerja atau X2 diperoleh probabilitas 

Sig sebesar 0,000. Nilai Sig < 0,05 (0,000 > 0,05), maka keputusannya 

adalah H0 ditolak dan Ha diterima, artinya secara parsial Disiplin 

Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan di CV.Adi 

Perkasa Klaten. Sementara itu variabel Disiplin Kerja atau X2 

mempunyai thitung yakni 3,883 dengan ttabel = 2,012. Jadi thitung > 
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ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel X2 memiliki kontribusi 

terhadap Y 

3. Hasil uji t pada variabel pengawasan kerja atau X3 diperoleh 

probabilitas Sig sebesar 0,000. Nilai Sig < 0,05 (0,000 > 0,05), maka 

keputusannya adalah H0 ditolak dan Ha diterima, artinya secara parsial 

Pengawasan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

di CV. Adi Perkasa Klaten. Sementara itu variabel Pengawasan Kerja 

atau X3 mempunyai thitung yakni 5,056 dengan ttabel = 2,012. Jadi 

thitung > ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel X3 memiliki 

kontribusi terhadap Y. 

4. Dari tabel Anova di peroleh nilai probabilitas (Sig) sebesar 0,000. 

Karena nilai Sig < 0,05 (0,000 < 0,05), maka keputusannya adalah H0 

ditolak dan Ha diterima. Kesimpulan nya signifikan artinya bahwa 

Disiplin Kerja, Kepemimpinan, dan Pengawasan Kerja secara 

bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan pada CV. Adi Perkasa Klaten. 

5. Berdasarkan uji Koe, diperoleh nilai koesien determinasi (R
2
) 0.821 

atau 82,1%. Besarnya nilai koefisien determinasi tersebut 

menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari 

Kepemimpinan(X1),  Disiplin Kerja (X2), dan Pengawasan Kerja (X3) 

mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Kinerja Karyawan (Y) 
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sebesar 82,1%, sedangkan sisanya sebesar 17,9% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

B. Saran 

1. Bagi pihak CV.Adi Perkasa Klaten untuk dapat meningkatkan kinerja 

karyawan hendaknya pihak perusahaan lebih memperhatikan 

penerapan disiplin kerja dan pengawasan kerja yang ada pada 

lingkungan perusahaan, disiplin kerja misalnya pemberian teguran 

terhadap karyawan yang melanggar aturan karena hal ini sangat 

mempengaruhi kinerja karyawan yang ditunjukan dari jumlah jawaban 

responden yang menyatakan sangat setuju 5 responden, setuju 23 

reponden, cukup setuju 17 responden sedangkan sisanya jawaban tidak 

setuju dan sangat tidak setuju, keharmonisan hubungan diantara 

karyawan karena hal ini dapat menciptakan kedisiplinan yang baik 

ditempat kerja, untuk pengawasan kerja misalnya pengawasan yang 

dilakukan pimpinan ketika suatu pekerjaan berlangsung mampu 

membuat karyawan menjadi lebih giat dan mampu meningkatkan 

kinerja karyawan, . Hal ini karena dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa penerapan disiplin kerja dan pengawasan kerja dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu akan lebih baik apabila 

pemimpin dapat mengarahkan dan mengingatkan para karyawan 

tentang pentingnya penerapan disiplin kerja dan pengawasan kerja di 

tempat kerja. 
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2. Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peneliti tentang kepemimpinan 

pada CV.Adi Perkasa Klaten, maka yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan adalah mempertahankan kondisi yang ada sekarang dan 

meningkatkan kondisi ini kearah yang lebih baik lagi. Pemimpin harus 

lebih memperhatikan kebijakan yang sesuai dengan prosedur, 

meningkatkan kontrol kearah yang lebih baik terhadap karyawan, dan 

memberikan wewenang kepada bawahannya untuk mengambil 

keputusan secara bersama. 

3. Karyawan hendaknya meningkatkan ketelitian dan hati-hati dalam 

melaksanakan pekerjaan, meningkatkan komunikasi antara atasan 

maupun bawahan, berperan aktif dalam lingkungan kerja, dan 

memanfaatkan fasilitas yang diberikan perusahaan sebaik mungkin. 

4. Bagi para peneliti selanjutnya diharap mengkaji lebih dalam 

menambah variabel, mengenai tentang penelitian yang sama 

diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya 

informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.  



 
 

67 
 

 
 

Daftar Pustaka 

A Anwar Prabu Mangkunegara. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia 
 Perusahaan. Bandung :PT Remaja Rosdakarya. 
 
Arikunto, S. 2006. Procedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Ed Revisi VI. 
 Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta. 
 
Arikunto, Suharsimi. 2011. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi   

Kesembilan. Jakarta : Rineka Cipta. 
 
Arikunto, Suharsimi. 1999. Prosedur Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Rineka   

Cipta. 
 
Effendi, Usman. 2014. Asas Manajemen., Cetakan ke II. Jakarta : Rajawali Pers. 
 
Fathoni, Abdurrahmad. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung:  
 Rineka Cipta 
 
Hadi, Sutrisno. 1996.Metodologi Research IV. Andi Offset: Yogyakarta  
 
Hadari Nawawi.2005. Penelitian Terapan.Yogyakarta:Gajah Mada University  

Press.  
 
Hasibuan, Malayu S. P. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. PT  

Bumi Aksara 
 
Hasibuan, Malayu, S.P., 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi :  

PT.Bumi Aksara, Jakarta 
 
Indriyantoro, Nur Supomo. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi 
& Manajemen Yogyakarta. Jakarta: IAI 
 
J. Supranto, 1998, STATISTIK (Teori dan Aplikasi) Edisi kelima, Erlangga.   

Jakarta 
 
Kartono, Kartini. 2004. Kepemimpinan dalam Manajemen. Edisi  1. Jakarta : 

Rajawali. 
 
Mangkunegara, Anwar Prabu. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia  

Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
 

Mulyasa. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung : Bina Aksara 
 
Ridwan. (2004). Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti  

Pemula. Bandung : Alfabeta. 
 
Siagian, Sondang P. 2008. SDM. PT. Bumi Aksara: Jakarta 
Siagian, Sondang. P. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: 


	Cover.pdf
	Bab 1.pdf
	bab 5.pdf

