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menghabiskannya. 
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ABSTRAK 

 

Yovie Setiawan, 1621100106, Skripsi Jurusan Manajemen, Pengaruh 

Kepemimpinan dan Pengawasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dan menganalisis pengaruh 

antara variabel kepemimpinan dan pengawasan kerja terhadap kinerja pegawai di 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif bersifat asosiatif dengan unit yang diteliti adalah pegawai yang ada pada 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. Penelitian ini termasuk penelitian 

populasi dengan jumlah populasi 30 orang pegawai. Kuesioner diuji validitas dan 

reliabilitas setelah melakukan pengumpulan data penelitian. Metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan (X1) tidak berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai (Y) yang ditunjukkan dengan nilai thitung 1,388 < tTabel 2,052 dan 

tingkat signifikan sebesar 0,177 > 0,05. Pengawasan kerja (X2) tidak berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai yang ditunjukkan dengan nilai thitung 1,702 < ttabel 2,052 dan 

nilai signifikan sebesar 0,100 < 0,05.  Kepemimpinan dan pengawasan kerja 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai yang ditunjukkan dengan 

nilai Fhitung 8,069 > Ftabel 3,34 dengan taraf signifikansi 0,002 < 0,05.  

Kata kunci : kepemimpinan, pengawasan kerja, dan kinerja pegawai
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia pada hakekatnya merupakan salah satu modal 

dan memegang suatu peran yang paling penting dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu mengelola sumber daya 

manusia sebaik mungkin. Sebab kunci sukses suatu perusahaan bukan hanya 

pada keunggulan teknologi dan tersedianya dana saja. Tapi faktor manusia 

merupakan faktor yang terpenting pula. Di hampir semua semua perusahaan 

yang ada, pegawai merupakan asset penting yang wajib mereka jaga. Oleh 

karena itu bagi perusahaan yang mengandalkan kinerja pegawai 

diperusahannya, maka perusahan tersebut dituntut untuk mampu 

mengoptimalkan kinerja pegawainya. Salah satu pendekatan dalam upaya 

meningkatkan hal tersebut dapat dilakukan melalui praktek kepemimpinan 

yang handal dan pengawasan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, 

baik perusahaan dan pegawainya. 

Kepemimpinan adalah proses-proses mempengaruhi, yang 

mempengaruhi interprestasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi para pengikut, 

pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau organisasi, pengorganisasian 

dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai sasaran tersebut, motivasi dari   
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para pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerja sama 

dan team work, serta perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang 

yang berada di luar kelompok atau organisasi. Yulk dalam Agus Wijaya,dkk 

(1994:4). Kinerja bawahan juga dipengaruhi oleh perilaku pimpinan sebagai 

seorang atasan. House dalam Guritno (2005) menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan memiliki dampak yang signifikan  terhadap sikap bawahan, 

perilaku dan kinerja bawahan. Efektivitas seorang pimpinan akan sangat  

dipengaruhi oleh karakteristik bawahannya.  

Kepemimpinan yang demokratis adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang 

telah di tetapkan dengan berbagai kegiatan yang akan dilakukan, ditentukan 

bersama antara pimpinan dan bawahan. Setiap orang di beri kesempatan untuk 

berpartisipasi, ide-ide ditukarkan secara bebas, dan didorong untuk 

berpartisipasi dalam diskusi. Sementara proses demokrasi cederung berfokus 

pada kesetaraan kelompok dan aliran dengan bebas ide, memimpin kelompok 

tersebut ada untuk menawarkan bimbingan dan kontrol. 

Pemimpin yang demokrasi dibebankan dengan memutuskan siapa 

dalam kelompok dan siapa yang akan berkontribusi pada keputusan yang 

dibuat. 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen dalam 

suatu organisasi, dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan 
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mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena 

tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang 

kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para 

pekerjanya. Suatu organisasi juga memiliki perancangan proses pengawasan, 

yang berguna untuk merencanakan secara sistematis dan terstruktur agar 

proses pengawasan berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau 

direncanakan. Untuk menjalankan proses pengawasan tersebut dibutuhkan alat 

bantu manajerial dikarenakan jika terjadi kesalahan dalam suatu proses dapat 

langsung diperbaiki. 

Pengawasan juga mempunyai peran penting yaitu dalam kedisiplinan 

dalam kinerjanya. Dalam melaksanakan pekerjaan tentunya ada peraturan-

peraturan yang sudah ditetapkan dan merupakan hal wajib untuk ditaati oleh 

semua orang yang bekerja di tempat itu. Peraturan-peraturan tersebut dibuat 

agar segala pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan dalam organisasi atau 

perusahaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. 

Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, digunakan terutama 

untuk memotivasi karyawan agar dapat mendisiplinkan diri dalam 

melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. 

Disamping itu disiplin bermanfaat mendidik karyawan untuk mematuhi dan 

menyenangi peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada sehingga dapat 

menghasilkan kinerja yang baik. Minimnya pengetahuan tentang peraturan 

prosedur, maupun kebijakan merupakan penyebab terbanyak tindakan 
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indisipliner. Disiplin kerja dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Ini 

disebabkan karena seorang pegawai akan mampu bekerja dengan optimal bila 

didukung oleh adanya ketegasan dalam organisasi mengatur sistem kerja yang 

ada di organisasi tersebut. Peningkatan kinerja pegawai dapat dicapai dengan 

optimal dengan adanya disiplin kerja yang terarah. Mengaitkan kinerja kerja 

pegawai dengan disiplin kerja maka disiplin kerja ditujukan agar para pegawai 

dapat melaksanakan pekerjaan dengan tertib dan lancar karena adanya 

peraturan yang harus ditaati oleh seluruh pegawai. 

Menurut Hasibuan (2007) kedisiplinan merupakan fungsi operatif 

manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang terpenting karena 

semakin baik disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat 

dicapainya. Tanpa disiplin pegawai yang baik sulit bagi organisasi 

perusahaan untuk mencapai hasil yang optimal. Pendapat Hasibuan di 

atas menjelaskan bahwa kedisiplinan kerja merupakan salah satu faktor 

utama yang perlu diperhatikan organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Prestasi kerja akan dapat dicapai apabila didahului dengan melaksanakan 

tugas yang dibebankan sesuai dengan aturan dan konsekuensinya. 

Pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal antara lain 

ditentukan oleh aturan disiplin yang diterapkan (Hasibuan, 2007). 

Selain disiplin kerja, untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik 

perlu ditunjang dengan lingkungan kerja yang mendukung. Lingkungan 
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yang menyenangkan dan memberikan kepuasan serta rasa aman memiliki 

kecenderungan mempengaruhi peningkatan kinerja, karena pegawai tidak 

merasa terganggu dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga mereka 

lebih tenang, aktif, tekun dan serius menghadapi tugas-tugasnya. 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten didirikan pada tahun 

1980. Terletak di Jalan Sulawesi No. 26 Sikenong, Klaten Tengah, Klaten. 

Visi Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan RENSTRA 2016-2021 adalah 

“Pembangunan dan Pelayanan di bidang pekerjaan umum dan energi mineral 

yang cepat dan tanggap untuk mendukung terwujudnya Klaten yang maju, 

mandiri, dan berdaya saing”. Dan dengan misi sebagai berikut : 

1. Mewujudkan peningkatan pembangunan dan pemeliharaan di 

bidang pekerjaan umum dan energi sumber daya mineral, yang 

tanggap, tepat, manfaat, serta berwawasan lingkungan. 

2. Menjadikan etos kerja yang baik guna pelayanan di bidang 

pekerjaan umum dan energi sumber daya yang cepat. Oleh sebab 

itu kepemimpinan dan pengawasan kerja perlu di perhatikan 

dengan baik dan disiplin. 

Salah satu kasus Solopos.com,. Yaitu penyidikan kasus dugaan 

pungutan liar (pungli) dengan tersangka eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum 

(DPU) Klaten. Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten  menyatakan kemungkinan 
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jumlah tersangka dalam kasus tersebut bertambah di waktu mendatang. 

Mengingat kinerja pegawai memiliki peran yang penting dalam 

pengawasan agar tercapai kedisiplinan dan strategis dalam mendukung 

pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan, khusus bagi Dinas Pekerjaan 

Umum dan maka penelitian mengenai kinerja pegawai diperusahaan tersebut 

baik secara teoritis maupun praktis menarik untuk dilakukan. Peran penting 

kenerja pegawai tersebut memotivasi dilakukan penelitian dengan judul  

“Pengaruh Kepemimpinan dan Pengawasan Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Pemilihan judul yang dilakukan penulis seperti yang tercantum dalam 

proposal skripsi ini didasari oleh alasan : 

1. Alasan Obyektif 

 Menghemat tenaga dan biaya karena lokasi penelitian dekat 

dengan tempat tinggal serta tempat yang menjadi objek penelitian 

memberi respon yang cukup baik. 

2. Alasan Subyektif 

 Menambah pengetahuan penulis tentang manajemen sember daya 

manusia 
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 Judul yang dipilih dengan ilmu dipelajari dalam perkuliahan 

manajemen sumber daya manusia, sehingga memudahkaan 

penulis tentang judul tersebut. 

 

C. Penegasan Judul 

Dalam rangka menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap 

variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini 

disampaikan penegasan terhadap variable-variabel yang terdapat pada judul 

penelitian ini. 

1. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah proses-proses mempengaruhi, yang 

mempengaruhi interpresta mengenai peristiwa-peristiwa bagi para 

pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok 

organisasi,pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai 

sasaran-saran tersebut, motivasi dari para pengikut untuk mencapai 

sasaran, pemeliharaan hubungan kerja sama dan team work, serta 

perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang yang berada diluar 

kelompok atau organisasi. Yulk dalam Agus Wijaya,dkk  (1994:4) 

2. Pengawasan Kerja 

Pengawasan kerja adalah proses pengawasan yang dapat 

mempengaruhi kinerja pegawai. Ini disebabkan karena seorang pegawai 
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akan mampu bekerja dengan optimal bila didukung oleh adanya ketegasan 

dalam organisasi mengatur sistem kerja yang ada di organisasi tersebut. 

Peningkatan kinerja pegawai dapat dicapai dengan optimal dengan adanya 

disiplin kerja yang terarah. Mengaitkan kinerja kerja pegawai dengan 

disiplin kerja maka disiplin kerja ditujukan agar para pegawai dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan tertib dan lancar karena adanya peraturan 

yang harus ditaati oleh seluruh pegawai. (Hasibuan, 2007) 

3. Kinerja Pegawai 

  Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

atau sekelompok orang dalam suatu oraganisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Prawirosentono (1999:2) 

 

D. Batasan Masalah 

Permasalahan yang akan penulis teliti ini akan menjadi kabur maknanya tanpa 

adanya pembatasan masalah mendasarinya. Adapun pembatasan masalah yang 

penulis ajukan adalah sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan 

Kepemimpinan disini yang dimaksud adalah tipe gaya pemimpin yang dapat 

memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja bawahannya di DPU 
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Klaten, disini gaya kepemimpinan yang demokratik, yaitu tipe kepemimpinan 

dimana pemimpin selalu bersedia menerima saran, pendapat, dan nasehat dari 

bawahannya. 

2. Pengawasan Kerja 

Pengawasan kerja yang dimaksud disini adalah proses pengamatan dari seluruh 

kegiatan pegawai dan mengevaluasi, mengukur kinerja membandingkan kinerja 

dengan standar untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang 

dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya. 

3. Kinerja Pegawai 

Kinerja yang dimaksud disini menyangkut produktivitas dan tanggung jawab 

pegawai adalah sesuai dengan sikap, keandalan, kualitas, kuantitas kerja 

pegawai. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, pernyataan penelitian yang diajukan dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Apakah tipe kepemimpinan demokratis berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten? 

2. Apakah pengawasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

karyawan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten ? 
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3. Apakah kepemimpinan dan pengawasan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian bertujuan 

untuk: 

1. Untuk menganalisis pengaruh  kepemimpinan terhadap kinerja pegawai 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan kerja terhadap kinerja pegawai 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan dan pengawasan kerja 

terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Sebagai tambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis untuk lebih 

mengetahui seberapa berpengaruhnya kepemimpinan dan pengawasan 

kerja bagi kinerja pegawai. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

upaya meningkatkan kinerja pegawai. 



11 

 

 

3. Bagi Pembaca 

Memberikan bahan kajian kepada pembaca mengenai  kepemimpinan dan 

pengawasan kerja dalam perusahaan. Dan hasil penelitian ini diharapkan 

dapat membantu proses dan pengaplikasian ilmu pengetahuan khususnya 

terhadap ilmu manajamen sumbar daya manusia.  

H. Kerangka Berfikir 

Kerangka penelitian dibuat untuk mempermudah proses suatu penelitian serta 

dapat dijadikan pegangan agar penelitian tidak keluar dari batasan, sehingga dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan.sebagai berikut :    

       

  H₁                                                                                

 

                                                                                H2 

 
 

   

I. Hipotesis 

Hipotesis identik pengertiannya dengan dugaan awal yang bersifat sementara 

yang harus dibuktikan kebenarannya. Penulis mengajukan hipotesis sebagai 

berikut : 

H1: Diduga ada pengaruh antara  kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. 

H2 : Diduga ada pengaruh antara pengawasan kerja terhadap kinerja pegawai. 

H3 : Diduga ada pengaruh antara kepemimpinan dan pengawasan kerja 

  terhadap kinerja pegawai. 

KEPEMIMPINAN  

PENGAWASAN 

KERJA 

KINERJA PEGAWAI 
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J. Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian tentang “PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN 

PENGAWASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS 

PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KLATEN” disususun berdasarkan 

sistematika penulisan skripsi sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pengartian Sumber Daya Manusia, pengertian kepemimpinan, pengertian 

pengawasan kerja dan pengertian kinerja pegawai. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi variabel penelitian, jenis data dan sumber data, populasi dan 

sampel, dan teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam hal ini penulis menyajikan hasil penelitian yang dilengkapi table. 

Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dipaparkan dari hasil pembahasan yang dilakukan pada bab-

bab diatas, kemudian memberikan saran yang diharapkan dapat dimanfaatkan 

oleh perusahaan yang diteliti. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Dari data primer yang diperoleh dari penyelesain maka dilakukan pengujian 

validitas yaitu untuk mengetahui bahwa jawaban responden terhadap 

kuisioner dari waktu ke waktu. Hasil dari uji validitas dan reliabilitas 

menunjukan bahwa seluruh pertanyaan kuisioner dalam setiap variabel yaitu 

valid dan reliabel. 

2. Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kepemimpinan dan pengawasan kerja terhadap kinerja pegawai dapat dilihat 

dari nilai signifikan dari tabel output diketahui nilai Sig. (2-tailed) antara 

Kepemimpinan (X1) dan Kinerja Pegawai (Y) adalah sebesar 0,001 < 0,05 

dan r hitung 0,554 > r tabel 0,374 yang berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Kepemimpinan dengan Kinerja Pegawai. Selanjutnya 

hubungan antara Pengawasan Kerja (X2) dengan Kinerja Pegawai (Y) 

memiliki nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,001 < 0,05 dan r hitung 0,574 > r tabel 

0,374 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan.  

3. Hasil dari uji regresi linier berganda di peroleh persamaan regresi linier yang 

mencerminkan hubungan antara variabel-variabel penelitian ini. 
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Y = 10.509 + 0,275X1 + 0,321X2 

Keterangan : 

Y = kinerja pegawai 

X1= kepemimpinan 

X2= pengawasan kerja 

Interprensi dari persamaan regresi berganda tersebut adalah sebagai berikut: 

a. a= 10.509 

Kostanta sebesar 10.509 berarti apabila tanpa ada variabel X1 dan  X2 akan 

terjadi penurunan kinerja pegawai sebesar 10.509 satuan kinerja pegawai 

demikian sebaliknya. 

b. b1=0,275 

Berarti variabel kepemimpinan mempengaruhi kinerja pegawai 0,275 

satuan pengawasan kerja atau berpengaruh positif, yang artinya jika 

ditingkatkan 1 satuan saja maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar 

0,275 satuan kinerja pegawai demikian sebaliknya. 

c. b2= 0,321 

Koefisien regresi variabel pengawasan kerja (X2) sebesar 0,321  berarti 

bahwa jika terjadi peningkatan variabel lain nol, maka besarnya kinerja 

pegawai  (Y) akan naik sebesar 0,321 satuan kinerja pegawai  demikian 

sebaliknya. 
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Berdasarkan hasil analisis dan interasi diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan dan pengawasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. 

4. Hasil dari uji t (parsial) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan  ( H1 ) 

Diketahui dalam uji t nilai siginfikansi untuk pengaruh variabel 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai  sebesar 0,177 > 0,05 dan nilai t 

hitung 1,388 < dari nilai t tabel 2,052 sehingga ditolak atau  tidak terdapat 

pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. 

2. Pengawasan Kerja ( H2 ) 

Diketahui dalam uji t nilai signifikansi untuk pengaruh variabel 

pengawasan kerja terhadap kinerja pegawai  sebesar 0,100 > 0,05 dan nilai 

t hitung 1,702 < dari nilai t tabel 2,052 sehingga ditolak atau tidak terdapat 

pengaruh pengawasan kerja terhadap kinerja pegawai 

5. Hasil dari uji f (simultan) berdasarkan hasil simultan diperoleh nilai Fhitung= 

8,069 sedangkan Ftabel dengan sampel berjumlah berjumlah 30 responden pada 

taraf kepercayaan 5% adalah sebesar 3,34. 

Dapat disimpulkan berdasarkan nilai signifikasi untuk pengaruh variabel X1 

dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,002 < 0,05 dan nilai Fhitung 

8,069 > Ftabel 3,34. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diterima. Yang berarti 

terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tentang pengaruh kepemimpinan dan 

pengawasan kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Klaten, maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu : 

1. Bagi Perusahaan : 

 Dalam indikator kepemimpinan penulis menyarankan agar pimpinan 

lebih memperhatikan pegawai dalam menyesaikan pekerjaan sehingga 

apabila pegawai mengalami kesulitan dapat segera di bantu dan 

dibimbing oleh pimpinan. Selain itu perusahaan juga sebaiknya 

mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan terhadap 

pimpinan dan pegawai sehingga pimpinan maupun pegawai dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 

 Dalam indikator pengawasan kerja permasalahannya terletak pada kinerja 

pegawai atau bawahan. Maka dari itu penulis menyarankan agar pimpinan 

lebih sering mengawasi kinerja pegawai dalam bekerja atau dalam bekerja 

sama dengan pegawai lain dan lingkungannya. Selain itu perusahaan juga 

harus membuat aturan yang tegas mengenai kinerja pegawai dalam 

menyelesaikan tugasnya agar lebih optimal dalam kinerjanya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya : 

 Peneliti selanjutnya di harapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan meneliti faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini 
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yang dapat mempengaruhi kepemimpinan dan pengawasan kerja. Peneliti 

selanjutnya juga di harapkan dapat meneliti dengan metode lain misalnya 

dengan wawancara, magang atau lainnya dengan lebih mendalam lagi 

terhadap responden sehingga informasi yang di peroleh dapat bervariasi 

jika dibandingkan dengan teknik kuisioner yang jawabannya telah 

tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Arikunto, Suharsimi. 2011. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik. Edisi 

 Revisi VII. Jakarta : Rineka Cipta 

Bernadine R. Wirjana, M.S.W dan Prof. Dr. Susilo Supardo, 2005, Kepemimpinan, 

 Dasar-Dasar dan Pengembangannya. Yogyakarta : CV. Andi offset 

Cascio, Wayne F. 2008. Managing Human resource, Productivity, Quality of Work 

 Life, Profit. Newyork : Mc. Graw Hill. Inc 

Daft L. Richard. 2001. Manajemen Edisi Kelima. Jakarta : Erlangga 

Davis, Keith dan Newstorm. 1996. Perilaku Dalam Organisasi Edisi Tujuh. Jakarta : 

 Erlangga 

George R. Terry ,2000. Prinsip-Prinsip Manajemen. (edisi bahasa Indonesia). 

 Bandung : PT. Bumi Aksara 

Guritno, Bambang dan Waridin. 2005. Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai 

Perilaku    Kepemimpinan, Kepuasan Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja. 

JRBI. Vol 1. No 1. Hal: 63-74. 

Hadibroto, H.S. dan Oemar Witarsa. 1984. Sistem Pengawasan Intern, Jakarta: BPFE 

Handoko, T.Hani. 2003. Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia. 

 Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA 

Hasibuan, Malayu S. P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi 

 Aksara 

Khoirul, Nisa 2016 khoirulanis.blogspot.com/2016/11/pengawasan-kerja-karyawan 

Muljono, Anton. 2003. Motivasi Kepemimpinan. Makalah/Materi dalam Modul 

 Pelatihan Manajemen Berorganisasi dan Kepemimpinan bagi Calon Aktivis 

 Ormawa. Surabaya : Politeknik Ubaya 

Panggabean, S, Mutiara. 2007. Manajemen Sumberdaya Manusia. Bogor: Ghalia 

 Indonesia 

Prawirosentono, Suyadi . 1999. Kebijakan Kinerja karyawan. Yogyakarta : BPFE 



65 
 

 
 

Ranupandojo, H, dan Suad Husnan, 1984. Manajemen Personalia, Edisi III, 

 Yogyakarta : BPFE 

Uno, Hamzah B. 2006. Teori Motivasi & Pengukurannya. Jakarta : PT Bumi Akasara 

Wijaya, Agus, N.Purnomolastu, A.J.Tjahjoanggoro. 2015. Kepemimpinan 

Berkarakter. Surabaya : Brilian Internasional. 


	COVER YOVIE.pdf
	Yovie.pdf
	SKRIPSI YOVIE.pdf

