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MOTTO : 

Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan, 

Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan. 

"Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 

terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 

Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi." 

(Ernest Newman) 

Seseorang bertindak tanpa ilmu ibarat bepergian tanpa petunjuk. Dan sudah 

banyak yang tahu kalau orang seperti itu kiranya akan hancur, bukan selamat. 

(Hasan Al Bashri) 

Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan 

Allah hingga ia pulang. 

(HR. Tirmidzi) 

Man Jadda Wa Jadda  
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ABSTRAK 

Rina Listyowati, 1721100026. Skripsi. Program Studi Manajemen. Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor 

Kecamatan Tamansari Boyolali. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan, 

disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor Kecamatan Tamansari Boyolali. 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 40 orang pegawai.  

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian secara simultan 

yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi 

linier berganda maka dapat disimpulkan bahwapengujian secara simultan dengan 

kepercayaan sebesar 95% menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor 

Kecamatan Tamansari Boyolali. Pengujian secara parsial dengan kepercayaan 

sebersar 95%  terdapat pengaruh yang  tidak signifikan antara gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai kantor Kecamatan Tamansari Boyolali dan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor 

Kecamatan Tamansari Boyolali.. Dan perhitungan koefisien determinasi diperoleh 

nilai (  ) = 0,279. Hal ini berarti variabel gaya kepemimpinan dan disiplin kerja 

hanya mampu menjelaskan perubahan terhadap variabel  kinerja pegawai sebesar 

27,9%, sedangkan sisanya 72,1%  dijelaskan oleh factor lainnya misalnya seperti 

variabel motivasi, lingkungan kerja, pengaruh kompensasi, budaya organisasi dan 

kepuasan kerja yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

Kata kunci : Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, Kinerja Pegawai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu sistem operasi perusahaan potensi sumber daya manusia pada 

hakekatnya merupakan salah satu modal dan memegang suatu peran yang 

paking penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Pembentukan sumber 

daya manusia (SDM) yang handal di dalam organisasi dimulai sejak 

proses seleksi sampai yang bersangkutan dapat menjalankan tugas sesuai 

dengan tugas masing-masing tenaga kerja yang ada di dalam organisasi 

atau perusahaan tersebut.  

Suatu organisasi atau perusahaan kinerja pegawai atau karyawan 

sangat penting karena majunya perusahaan atau organisasi bisa dilihat dari 

tingkat kinerja pegawai atau karyawan di organisasi atau perusahaan 

tersebut karena kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi.  

Suatu organisasi atau perusahaan kepemimpinan disiplin kerja yang 

baik sangat diperlukan karena demi tercapainya tujuan perusahaan, 

seorang pemimpin harus mempengaruhi dan membina bawahannya 

dengan baik. Kepemimpinan yang baik harus memiliki prinsip kejujuran 

terhadap diri sendiri, sikap bertanggung jawab, pengetahuan, keberanian, 
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bertindak sesuai dengan keuyakinan, kepercayaan pada diri sendiri dan 

orang lain. Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang 

menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma social yang 

berlaku. Jika disiplin kerja semakin baik maka semakin tinggi juga prestasi 

kerja yang dapat dicapainya. Karena tanpa disiplin kerja norma-norma 

social yang berlaku. yang baik maka akan sangat sulit bagi organisasi 

perusahaan mencapai hasil yang optimal.  

Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur 

Aparatur Negara bertugas sebagai abdi masyarakat harus 

menyelenggarakan pelayanan secara adil kepada masyarakat dengan 

dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan memerlukan 

adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakan 

bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

dengan baik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

Gaya kepemimpinan yang sesuai dengan keadaan pemerintahan 

dan keinginan pegawai akan mendorong dalam peningkatan kinerja 

pegawai dalam pencapaian sasaran dan tujuan pemerintahan. Dalam 

pelaksanaan kegiatannya para pemimpin mempunyai gaya tersendiri dalam 

proses untuk mempengaruhi dan mengarahkan pegawainya, sehingga 

diharapkan mampu bersama-sama berusaha mencapai tujuan pemerintahan 

melalui pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan.  
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Karena permasalahan yang dihadapi perusahaan bervariasi, maka para 

pemimpin dituntut untuk mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang 

bervariasi pula sesuai dengan keadaan yang dihadapi.  

Kepemimpinan mengambil peranan yang sangat penting dalam sebuah 

kelompok atau organisasi. Dapat dikatakan sangat menentukan, dalam 

usaha pencapaian tujuan ditetapkan sebelumnya. Pemimpin membutuhkan 

sekelompok orang lain, dikenal sebagai bawahan yang digerakan, 

diarahkan, dibina sedemikian rupa sehingga para bawahan ikut 

memberikan peranannya dengan cara bekerja secara efektif, efisien, 

ekonomis, dan produktif sebagai bentuk pengabdian kepada organisasi.  

Kepemimpinan di kantor Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali 

dipimpin oleh seorang Camat. Mekanisme pengangkatan kepemimpinan 

kecamatan di angkat oleh Pejabat Kabupaten (Bupati) bukan melalui 

mekanisme pemilihan umum oleh rakyat diwilayah kecamatan tersebut, 

sehingga kepemimpinan itu selalu patuh dan taat atas aturan-aturan yang 

ada yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Boyolali. Setelah saya 

melakukan observasi dan wawancara dengan salah satu pegawai tentang 

kepemimpinan di kantor Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali saya 

bisa menyimpulkan bahwa kurang adanya improfisasi untuk meningkstkan 

disiplin kerja kepada staff atau bawahannya. 
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Gaya kepemimpinan yang sesuai dengan instansi pemerintahan dan 

keinginan bawahan akan menodorng peningkatan kerja bagi pegawai. 

Karena kinerja yang baik akan dapat menunjang pencapaian sasaran dan 

tujuan instansi pemerintahan. Namun, seringkali banyak didapat bahwa 

pimpinan gagal untuk mempengaruhi orang-orangnya untuk dapat 

meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut dapat dilihat dari :  

1. Masih terdapat pegawai yang menyalahi aturan prosedur kerja seperti, 

masih ada pegawai yang keluar pada saat jam kerja. 

2. Masih terdapat pegawai yang pulang sebelum jam kerja selesai. 

3. Pada saat apel pagi setiap hari senin dilaksanakan, masih ada pegawai 

yang tidak mengikuti apel pagi. 

Dalam pencapaian tujuan organisasi, banyak unsur-unsur yang 

menjadi hal penting dalam pemenuhan, diantaranya adalah unsur 

kepemimpinan dan disiplin kerja. Sumber daya manusia yang telah 

tersedia jika tidak dikelola dengan baik maka tidak akan memperoleh 

tujuan yang telah direncanakan, sehingga peranan pemimpin sangat 

penting agar dapat mempergunakan wewenang dan gaya kepemimpinan 

untuk mencapai tujuan. 

Dalam menjalankan tugas kesehariannya Pimpinan Kecamatan 

Tamansari Kabupaten Boyolali dibantu oleh seorang sekretaris camat, 

kepala sub bagian perencanaan, kepala sub bagian keuangan, kepala sub 

bagian pemerintahan, kepala seksi bagian pembangunan dan kepala seksi 
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bagian kesejahteraan sosial. Selanjutnya untuk lebih memudahkan dalam 

pekerjaan birokrasi di kantor Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali, 

maka Camat lebih banyak bertugas sebagai koordinasi untuk hubungan 

Kantor Kecamatan Tamansari dengan pihak luar baik itu masyarakat 

maupun instansi-instansi terkait seperti Bupati (Kabupaten), Kepala 

Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali. 

Kantor Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali merupakan 

Kantor Pemerintahan Daerah diwilayah Keacamatan Tamansari 

Kabupaten Boyolali, yang bertugas sebagai pelayanan terhadap 

masyarakat diwilayahnya.. 

Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah masih banyaknya 

penilaian yang kurang baik terhadap pegawai khususnya di kantor 

Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali. Kondisi pegawai yang ada 

saat ini yaitu masih dijumpai beberapa pegawai yang keluar pada saat jam 

kerja, masih terdapat pegawai yang pulang sebelum jam kerja, dan 

ketidaknyamanan lingkungan kerja karena bersamaan dengan 

pembangunan Kecamatan Tamansasi Kabupaten Boyolali. 

Kondisi diatas menimbulkan permasalahan bagi pimpinan untuk 

menerapkan disiplin bagi pegawai guna dapat melaksanakan pekerjaan 

secara maksimal. Demikian pula perlu menciptakan suatu kondisi yang 

dapat memberikan kepuasan untuk kebutuhan pegawai, mengingat bahwa 
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disiplin kerja pegawai dimaksud belum optimal dalam pencapaian kinerja 

yang diharapkan. 

Berdasarkan fenomena-fenomena dalam latar belakang diatas maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

Kantor  Kecamatan Tamansari Boyolali” 

B. Alasan Pemilihan Judul  

Pemilihan judul yang dilakukan penulis seperti yang tercantum dalam 

skripsi ini didasari oleh alasan : 

1. Alasan Obyektif 

Penulis ingin mengetahui gaya kepemimpinan dan disiplin kerja pada 

Kantor Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali karena gaya 

kepemimpinan dan disiplin kerja merupakan variabel penting dalam 

mendukung peningkatan kinerja pegawai. 

2. Alasan Subyektif  

Penulis ingin memberikan informasi kepada pihak mengenai kinerja 

pegawai jika didalam perusahaan tersebut terdapat gaya 

kepemimpinan dan disiplin kerja. 

C. Penegasan Judul 

Dalam rangka menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran 

terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, maka berikut 
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ini disampaikan penegasan terhadap variabel-variabel yang terdapat pada 

judul penelitian ini. 

1. Gaya Kepemimpinan  

Menurut Thoha (1995) gaya kepemimpinan merupakan suatu pola 

perilaku seseorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak 

buahnya, apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara 

pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok 

membentuk gaya kepemimpinannya.  

2. Disiplin Kerja  

Menurut Edy Sutrisno (2016:89) disiplin kerja adalah perilaku 

seseorang yang sesuai dengan peraturan, prosedur kerja yang ada atau 

disiplin adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan 

peraturan dari organisasi baik tertulis maupun tidak tertulis. 

3. Kinerja Pegawai  

Menurut (Simamora, 2006:34) kinerja pegawai merupakan prestasi 

kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilhat secara 

nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi.  

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, serta untuk 

menghindari perluasan permasalahan yang akan diteliti, maka dengan 

keterbatasan yang ada, peneliti membatasi pokok-pokok permasalahan dan 

objek dari penelitian ini. Peneliti hanya menguji gaya kepemimpinan dan 
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disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Tamansari 

Kabupaten Boyolali. 

E. Rumusan Masalah 

Menurut Nasution (1995:11) dalam setiap penelitian umumnya 

berangkat dari masalah yang memerlukan pembahasannya. Berdasarkan 

latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah gaya kepemimpinanberpengaruh terhadap kinerja pegawai 

kantor Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali ? 

2. Apakah disiplin kerjaberpengaruh terhadap kinerja pegawai kantor 

Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali ? 

3. Apakah gaya kepemimpinan dan disiplin kerja secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai kantor Kecamatan Tamansari 

Boyolali ? 

 

F. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yan telah dirumuskan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai. 

2. Untuk menguji pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. 
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3. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja secara 

simultan terhadap kinerja pegawai. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Manfaat bagi akademis  

Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi 

peneliti lain yang akan melakukan pengkajian di bidang sumber daya 

manusia. 

2. Manfaat bagi unit kerja  

Diharapkan dapat memberikan gambaran dan rekomendasi bagi 

pimpinan dan seluruh jajaran khususnya di lingkungan kantor 

Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali dalam merumuskan 

kebijaksanaan dan mengambil keputusan di dalam meningkatkan 

kepemimpinan, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. 

3. Bagi penulis  

Untuk menerapkan konsep dan teori yang telah penulis dapatkan 

selama perkuliahan ke dalam dunia praktisi/penelitian di dalam 

manajemen sumber daya manusia khusunya tentang  kepemimpinan, 

disiplin kerja dan kinerja karyawan. 
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H. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi pengertian manajemen sumber daya manusia, pengertian 

gaya kepemimpinan, jenis gaya kepemimpinan, unsur gaya 

kepemimpinan, tanggung jawab dan wewenang kepemimpinan, indikator-

indikator gaya kepemimpinan ,tugas-tugas kepemimpinan, pengertian 

disiplin kerja, jenis disiplin kerja, indikator disiplin kerja, tingkat dan jenis 

hubungan disiplin kerja, pengertian kinerja karyawan, penilaian kinerja 

karyawan, proses kinerja karyawan, indikator-indikator kinerja, 

persyaratan untuk indikator yang baik dan ideal bagi organisasi atau 

perusahaan, kerangka berpikir, hipotesis.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

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

pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisis data, dan teknik 

analisis data.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN 

Dalam hal ini penulis menyajikan hasil penelitian yang dilengkapi tabel. 

Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, 

mengintreprestasikan penemuan secara logis.  
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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 instansi yang teliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan, 

disiplin kerja dan kinerja pegawai kantor Kecamatan Tamansari Boyolali. 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 40 orang pegawai. Berdasarkan 

data yang telah dikumpulkan dan pengujian secara simultan yang telah 

dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi 

linier berganda maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pengujian secara simultan dengan kepercayaan sebesar 95% 

menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya 

kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor 

Kecamatan Tamansari Boyolali 

2. Pengujian secara parsial dengan kepercayaan sebersar 95%  terdapat 

pengaruh yang  tidak signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja pegawai kantor Kecamatan Tamansari Boyolali dan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja 

pegawai kantor Kecamatan Tamansari Boyolali. 

3. Dari perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai (  ) = 0,279. 

Hal ini berarti variabel gaya kepemimpinan dan disiplin kerja hanya 

mampu menjelaskan perubahan terhadap variabel  kinerja pegawai 

sebesar 27,9%, sedangkan sisanya 72,1%  dijelaskan oleh factor 

lainnya misalnya seperti variabel motivasi, lingkungan kerja,
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pengaruhkompensasi, budaya organisasi dan kepuasan kerja yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mengemukakan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Kantor Kecamatan Tamansari Boyolali 

Gaya kepemimpinan yang sesuai dengan keinginan instansi 

pemerintahan perlu adanya pengarahan dari kepala kecamatan atau 

bawahan, serta membantu mereka agar bisa mengatasi permasalahan- 

sesuai dengan prosedur kerja dan juga disiplin kerja harus dibuat 

sebaik mungkin demi terciptanya rasa tanggung jawab akan sebuah 

pekerjaan dan dapat menciptakan suasana kantor yang nyaman serta 

kondusif sehingga dapat menimbulkan citra perusahaan atau instansi 

yang baik dimata masyarakat Kecamatan Tamansari. 

2. Bagi Akademisi  

Bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki tema 

yang sama yaitu pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja 

terhadap kinerja pegawai yang telah dibahas oleh penulis atau dengan 

dimensi dan indikator yang berbeda sehingga pengetahuan akan ilmu 

manajemen sumber daya manusia untuk masyarakat akan semakin 
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berkembang dan bermanfaat serta dapat menghasilkan ide-ide kreatif 

yang berguna untuk masa yang akan datang. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memilih organisasi atau 

perusahaan dengan jumlah responden lebih banyak lagi sehingga 

jumlah sampel dapat signifikan. 
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