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ABSTRAK 

Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan Pada Lingkungan 

Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Enung Laelatul Mahmudah ;  

4122.4.16.11.0031; 2019, 100 Halaman; Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Winaya Mukti Bandung. 

 Adanya kenyataan bahwa besarnya volume pekerjaan dan tanggung jawab 

yang dipikul oleh karyawan sungguh berat karena keterbatasan jumlah pegawai 

maka keadaan yang demikian memang menuntut untuk adanya aparat yang cakap, 

cekatan, tangguh, dan berkualitas tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab yang 

diembannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan guna menciptakan pegawai 

yang demikian adalah dengan pengawasan untuk mengetahui hasil peneilaian 

kinerja, yaitu dengan jalan melakukan evaluasi yang sistematik terhadap laporan 

hasil pengawasan yang mengalami keterlambatan. Kinerja karyawan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penetapan standar kerja, pelaksanaan 

oprasional kerja, dan pelaksanaan mekanisme kerja terhadap kinerja karyawan 

pada Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. 

 Penelitian ini dilakukan terhadap  seluruh populasi sebanyak  15 karyawan  

atau seluruh karyawan Kantor Kecamatan Kawalu. Sumber data berasal dari data 

primer. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus. Metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan pada kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Varaibel 

pengawasan dengan koefisien regresi sebesar 0,11 berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. 

 Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada kantor Kecamatan Kawalu Kota 

Tasikmalaya. 



ABSTRACT 

The Effect of  Controlling  Performance of the Employees of the Kawalu 

District Office of Tasikmalaya City, Enung Laelatul Mahmudah; 

4122.4.16.11.0031; 2019, 100 pages; Department of Management, Faculty of 

Economics and Business, Winaya Mukti Bandung University. 

The fact is that the large volume of work and responsibilities borne by 

employees is really heavy due to the limited number of employees so that such 

conditions indeed require the existence of capable, dexterous, resilient, and high-

quality apparatus for the tasks and responsibilities they carry. One way that can 

be done to create such an employee is by supervising to find out the results of the 

performance appraisal, namely by carrying out a systematic evaluation of reports 

of oversight results that are experiencing delays. Employee performance can be 

influenced by several factors, including the setting of work standards, the 

implementation of work operations, and the implementation of work mechanisms 

on employee performance at the Kawalu District Office of Tasikmalaya City. 

This research was conducted on a total population of 15 employees or all 

employees of the Kawalu District Office. Source of data comes from primary data. 

The sampling method used is a census. The data analysis method used is simple 

linear regression analysis. 

The results showed that supervision affected the performance of employees 

at the Kawalu District Office in Tasikmalaya City. The supervision variable with 

a regression coefficient of  0.11 has a positive effect on employee performance. 

Based on these results it can be concluded that supervision affects the 

performance of employees at the Kawalu District office in Tasikmalaya City. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan suatu organisasi baik besar maupun kecil bukan semata-mata 

ditentukan oleh sumberdaya alam yang tersedia, akan tetapi banyak ditentukan 

oleh kualitas sumber daya manusia yang berperan merencanakan, melaksanakan, 

dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu sumber daya 

manusia merupakan salah satu unsur paling vital dalam suatu organisasi. 

Adanya kenyataan bahwa besarnya volume pekerjaan dan tanggungjawab 

yang dipikul oleh pegawai sungguh berat maka keadaan yang demikian memang 

menuntut adanya aparat yang cakap, tangguh, dan berkualitas tinggi terhadap 

tugas dan tanggung jawabnya. Karena masih banyak beberapa faktor yang masih 

perlu di perbaiki dengan baik seperti, masih banyaknya karyawan yang belum bisa 

datang gtepat waktu, acuh terhadap dead line, masih mementingkan pribadi 

dariada kewajiban bekerja, masih rendahnya pelayanan kepada dalam melayani 

masyarakat, dan pengawasan masih dianggap biasa aja. 

 Salah satu cara yang dapat dilakukan guna menciptakan pegawai yang 

yang lebih baik adalah dengan mengetahui hasil penilaian kinerja, yaitu dengan 

jalan melakukan evaluasi yang sistematik terhadap laporan hasil pengawasan yang 

mengalami keterlambatan. Salah satu cara mengantisipasi agar efisiensi dan 

efektifitas organisasi dapat terwujud adalah dengan menekankan orientasi kerja 

melalui upaya pengembangan pegawai yang telah melewati proses evaluasi 
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kinerja, sehingga kecakapan dan keahlian pegawai dapat dioptimalkan dan 

terjamin kerjanya. Relevansi akan tersebut di atas, bahwa demi mewujudkan 

tujuan organisasi atau instansi maka aspek pengawasan (controlling) menjadi 

salah satu bagian terpenting dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, 

sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai “Pengaruh 

Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan. 

Menurut  A. A.Anwar Prabu Mangkunegara (2013:2), “Manajemen 

sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, 

pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, dan pemisahan 

tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi”. 

 

 Faktor yang  mempengaruhi sumber daya manusia agar menjadi lebih baik 

dan dapat melakukan kewajibannya sebagi sumber daya manusia terdidik  yaitu 

harus adanya faktor pengawasan. Untuk mencapai kinerja kerja yang lebih baik  

faktor manusia merupakan variabel yang sangat penting karena berhasil tidaknya 

suatu usaha sebagian besar ditentukan oleh perilaku-perilaku manusia yang 

melakukan pekerjaannya. Mengingat begitu besarnya peran dan kedudukan 

sumber daya manusia yang menginginkan kedudukan yang lebih tinggi dalam 

suatu perusahaan salah satunya menjadi pemimpin perusahaan. Namun hal 

tersebut tidak pernah disadari oleh para sumber daya manusia. Pengawasan adalah 

salah satu tugas yang diemban oleh pemimpin dalam mengkordinasi karyawannya 

guna untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. 

 Adapun bagi karyawan akan diperoleh suasana kerja yang menyenangkan 

sehingga akan menambah semangat kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Demikian karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran serta 
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dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin demi 

terwujudnya tujuan organisi. Jika lingkungan kerja semuanya mendapatkan 

pengawasan yang baik, maka seorang karyawan akan melaksanakan tanggung 

jawabnya dengan baik, tetapi jika pengawasan kurang baik terhadap karyawan 

maka karyawanpun akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan kurang baik. 

Menurut Hasibuan (2009), pengawasan (Controlling) dapat dirumuskan 

sebagai sebagai peroses penetuan apa yang harus dicapai yaitu standar, 

apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan 

bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan 

sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar. 

 

 Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang 

diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is 

the process of measuring performance and taking action to ensure desaired 

results. The process of measuring that actual acivities conform the planned 

activities. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk 

menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas 

tujuan yang akan diacapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu 

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang 

telah direnacanakan secara efektif dan efesien. Namun kebijakan tidak akan 

terlaksana dengan baik jika tidak dilakukan pengawasan terhadap kinerja 

karyawannya. 

  Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas. 

Menurut Sadarmayanti (2004:33), “pengertian kinerja (performance) 

adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 
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orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi”. 

 

  Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber daya 

manusia adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun 

kuantitas yang dicapai SDM persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas 

kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Upaya dalam  

mewujudkan hal itu, maka dapat mencitakan kondisi dan iklim kerja yang 

mendukung serta menciptakan pengawasan sebagai suatu proses yang wajar 

dalam suatu suatu organisasi yang terdapat pada perusahaan, intansi atau lembaga. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka setiap perusahaan akan salalu 

berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan harapan apa yang menjadi 

tujuan perusahaan akan tercapai secara maksimal. Dengan berbagai cara yang 

akan di lakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan misalnya dengan adanya 

pelatihan terhadap karyawan, pemberian motivasi kerja, pendidikan, memberikan 

arahan dan pengawasan terhadap karyawan untuk lebih baik lagi dan menetapkan 

lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis atasan dengan bawahan. 

Adapun jumlah karyawan yang terdapat didalamnya sebanyak 30 

karyawan yang turut berperan dan membantu proses pelaksanaan segala jenis 

tugas yang terdapat di dalamnya. Kantor kecamatan ini tentu tidak luput dari 

keorganisasian didalamnya karena untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai 

dengan apa yang sudah direncanakan agar terealisasi dengan baik harus dilakukan 

secara bersama-sama dalam artian membentuk suatu organisasi yang baik.  

Untuk menciptakan organisasi yan baik maka perlu memanfaatkan sumber 

daya yang ada dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang akan 
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mempengaruhinya. Selain itu faktor kepemimpinan juga dapat  mempengaruhi 

dengan indikasi pada kemampuan dalam membuat kebijakan yang dapat 

mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk 

mengetahui kinerja karyawan pada Kantor Kecamatan Kawalu harus diukur 

melalui pengukuran kinerja. 

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau 

kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana 

kinerja tahunan. Pengukuran kinerja mencakup  penilaian indikator kinerja 

sasaran yang tertuang dalam formulir pengkuran kinerja pada Kantor Kecamatan 

Kawalu Kota Tasikmalaya. Pengkuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi 

dengan satuan pengukuran dalam bentuk porsentase, indeks, rata-rata, angka dan 

jumlah. Maka persentase akan dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi 

realisasi menggambarkan pencapaian rencana semakin baik. Tingkat pencapaian 

kinerja Kantor Kecamatan Kawalu  untuk seluruhnya dapat dilihat dari beberapa 

indikator sebagai berikut: 

1. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas serta meningkatkan kompetisi 

dan kemandirian tenaga kerja atau karyawan, 

2. Meningkatkan pendayagunaan dan penyebaran kerja, 

3. Menciptakan hubungan kerja yang aman, mantap, dan dinamis, 

 Pengawasan sangat penting dilakukan oleh pemimpin untuk dapat 

mengetahui apakah pelaksanaan program kerja yang dilakukan karyawan sesuai 

dengan rencana, perintah dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Karyawan 
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yang baik adalah Karyawan yang mampunyai kinerja yang bagus, profesional, 

tepat waktu, dan tanggung jawab atas setiap tugas yang diembannya. 

Berdasarkan latar belakang penelitian sebagai mana diuraikan diatas, maka 

peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengkaji permasalahan 

tersebut serta mencoba mencari bagaimana alternatif pemecahan masalah yang 

ada pada judul : 

“ Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor 

Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya “ 

 

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masaah 

1.2.1 Identifikasi masalah 

Berdasarkan hasil observasi  yang lakukan pada Kantor Kecamatan 

Kawalu Kota Tasikmalaya. Peneliti menemukan permasalahan tentang 

masih rendahnya pengawasan kinerja pegawai. Hal ini terlihat dari 

indikator sebagai berikut : 

1. Hasil kerja karyawan masih belum sesuai dengan target yang 

ditentukan, 

2. Karyawan masih kurang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, 

seperti keterlambatan dalam memberikan laporan, 

3. Ketepatan datang kerja one time masih rendah. 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diduga oleh adanya 

faktor sebagai berikut: 
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1. Bentuk kerja sama masih terbilang rendah, dan kurangnya kordinasi 

antara pimpinan/atasan dengan karyawan sehingga pelaporan dan 

pemeriksaan kegiatan karyawan sedikit terkesampingkan akibatnya 

target yang harus dicapai tidak sesuai dengan apa yang direncanakan 

dan dikerjakan, 

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, disini terlihat kurangnya 

pengawasan pimpinan secara langsung terhadap proses kegiatan, 

akibatnya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah belum 

sepenuhnya terlaksana, 

3. Ketegasan dalam memberikan teguran atau sanksi terhadap karyawan 

yang melakukan keterlambatan datang masih terbilang rendah. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan dengan identifikasi masalah sebagai berkut: 

1. Bagaimana Pengawasan pada Karyawan Kantor Kecamatan Kawalu 

Kota Tasikmalaya? 

2. Bagaimana Kinerja pada Karyawan Kantor Kecamatan Kawalu Kota 

Tasikmalaya? 

3. Bagaimana Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada 

Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya? 
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1.3 Tujuan penelitian 

 Tujuan penelitian yang dilakukan pada Kantor Kecamatan Kawalu 

Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengawasan  terhadap karyawan pada Kantor 

Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. 

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan pada Kantor Kecamatan Kawalu Kota 

Tasikmalaya. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan  terhadap  kinerja karyawan pada 

Kantor Kecamatan Kawalu. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

 Penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis, berdasarkan 

pertimbangan kontekstual dan konseptual dan kegunaan praktis untuk 

perbaikan lembaga/instansi yang bersangkutan. 

 

1.4.1 Secara Praktis 

   Penelitian ini juga diharapkan menjadi suatu masukan yang 

bermanfaat bagi perusahaan agar kedepannya dapat lebih baik lagi dalam 

mengatur sumber daya manusia sehingga terjadi peningkatan kinerja. Ada 

2 bagian dalam melakukan kegunaan penelitian secara praktis yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengalaman keilmuan 

khususnya mengenai pengaruh pengawasan terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Universitas Winaya Mukti Bandung 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

yang berkaitan dengan pendidikan ataupun referensi dan pengetahuan 

bagi peneliti yang melakukan pengembangan penelitian selanjutnya. 

3. Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya 

Penelitian ini juga diharapkan menjadi suatu masukan yang 

bermanfaat bagi perusahan atau intansi  agar kedepannya dapat lebih 

baik lagi dalam mengantarkan sumber daya manusia sehingga terjadi 

peningkatan kinerja karyawan. 

 

1.4.2 Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan 

pengetahuan serta pengalaman dalam menerapkan teori-teori yang peneliti 

peroleh selama di bangku perkuliahan jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Winaya Mukti dan dapat berguna dalam memberikan 

suatu gambaran dan pengetahuan kepada pembaca mengenai pengaruh 

pengawasan terhadap kinerja karyawan.  

 

 



 
10 

 

1. Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengalaman 

keilmuan khusunya mengenai pengaruh pengawasan terhadap 

kinerja karyawan. 

2. Universitas Winaya Mukti Bandung 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi yang berkaitan dengan pendidikan ataupun referensi 

dan pengetahuan bagi peneliti yang melakukan pengembangan 

penelitian selanjutnya. 

3. Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya 

Penelitian ini juga diharapkan menjadi suatu masukan yang 

bermanfaat bagi perusahan atau intansi  agar kedepannya dapat 

,lebih baik lagi dalam mengantarkan sumber daya manusia 

sehingga terjadi peningkatan kinerja karyawan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan salah satu bidang dari 

manajemen umum yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan pengendalian. Dalam manajemen sumber daya manusia, pegawai adalah 

asset (kekayaan) utama instansi, sehingga harus dipelihara dengan baik. 

Faktor yang menjadi perhatian dalam sumber daya manusia adalah manusia.  

Menurut John M. Ivancevich, et al yang dikutip oleh Moekijat 

(2010:4), “Proses pencapaian tujuan organisasi melalui mendapatkan, 

mempertahankan, memberhentikan, mengembangkan dan 

menggunakakan/memanfaatkan sumber daya manusia dalam suatu 

organisasi dengan sebaik-baiknya”.  

 

T. Hani Handoko (2011:3), menyatakan bahwa : “Merupakan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dari 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan pemberhentian karyawan dengan maksud 

terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan dan masyarakat”. 

 

 

Menurut Bohlarander dan Snell (2010 :4), “Manajemen 

Sumber Daya Manusia adalah, ilmu yang mempelajari bagaimana 

memberdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat pekerjaan, 

kelompok kerja, mengembangkan arah karyawan yang mempunyai 

kemampuan, mengidentifikasi atau pendekatan untuk dapat 

mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan imbalan kepada 

mereka atas usahanya dan bekerja”. 

 

Malayu S.P Hasibuan (2011:10), menyatakan bahwa : “Ilmu dan seni 

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat”.  
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  Menurut Filppo dalam Gomes (2003), menyatakan bahwa 

manajemen sumber daya manusa adalah kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan pengadaan, 

pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai 

tujuan individu, organisasi dan masyarakat. 

 

Berdasarkan pendapat  para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian proses yang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap sumber 

daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi yang selaras dengan tujuan 

individu dan masyarakat. 

 

2.1.2 Fungsi Sumber Daya Manusia 

Menurut Veithzal Rivai (2011:13), manajemen SDM merupakan 

bagian dari manajemen umum yang memfokuskan dari pada SDM. Adapun 

fungsi-fungsi manajemen SDM, seperti halnya fungsi manajemen umum, 

yaitu :  

1. Perencanaan (planning) Merencanakan tenaga kerja secara efektif serta 

efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam rangka 

membantu terwujudnya tujuan. 

2. Pengorganisasian (Organization) Kegiatan untuk mengorganisasi semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 

delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi. 

3. Pengarahan (directing) Kegiatan mengarahkan semua karyawan agar 

mau bekerjasama dan bekerja efektif secara efisien dalam membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan. 
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4. Pengendalian (controlling) Kegiatan mengendalikan semua karyawan 

agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai 

rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan maka diadakan 

tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. 

5.  Pengadaan (Procurement) Proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

6.  Pengembangan (development) Proses peningkatan keterampilan teknis, 

teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus dsesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

7.  Kompensasi (compensation) Pemberian balas jasa langsung (direct) dan 

tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai 

imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

8. Pengintegrasian (integration) Kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta 

kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan akan 

memperoleh laba sedangkan karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari 

hasil pekerjaannya. 

9.  Pemeliharaan (maintenance) Kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan agar mereka 

tetap mau bekerjasama sampai pensiun. 
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10. Pemberhentian (separation) Putusnya hubungan kerja seseorang dari 

suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan 

karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun dan 

sebab-sebab lainnya. 

 

2.1.3 Pengawasan  

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan 

salah satu faktor penetu bagi kelangsungan hidup suatu organisasi pengawasan 

mempunyai arti penting bagi setiap perusahaan. Pengawasan bertujuan agar 

hasil pelaksanaan suatu pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan 

berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Menurut Hasibuan (2009:24), “pengawasan (Controlling) 

dapat dirumuskan sebagai sebagai peroses penetuan apa yang harus 

dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu 

pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila mana perlu melakukan 

perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, 

yaitu selaras dengan standar”. 

 

 Adanya pengawasan yang dilakukan dapat membuat para 

karyawan atau pegawai dalam bekerja menjadi lebih disiplin dan 

bertanggung jawab dalam semua aktivitas pekerjaan. 

Menurut Terry yang dikutip oleh Winardi (2011:395), 

“Pengawasan sebagai determinasi apa yang telah dilaksanakan, 

maksudnya mengevaluasi kerja apabila perlu,  menerapkan 

tindakan tindakan korektif sehingga hasil pekerjan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan”. 
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Cardinal (2010:17), mengemukakan sebagai berikut : “organizational controls are 

defined as the process and mechanism utillized by managers to direct the attention 

and motivation of sired ways to meet the organization.” 

Dale yang di kutip Winardi (2011:224), “dikatakan bahwa : 

“Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan 

melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti 

memperbaiki dan meluruskanya sehingga mencapai tujuan yang 

sesuai dengan apa yang diinginkanya”. 

 

Sondang P. Siagian (2014:213), mengemukakan sebagai berikut : 

“Proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang di lakukan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah di tentukan. 

 

Menurut Harapan (2001), “Pengawasan mencakup upaya 

memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, prinsip yang dianut dan juga 

dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar 

dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari”. 

 

Manullang (2009:10), “Dua perinsip pokok, yang 

merupakan suatu condition sine qua non bagi sistem pengawasan 

yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian 

instruksi-instruksi serta wewenang kepada bawahan”. 

 

Guntur dkk, (2005:89), mengatakan bahwa “Pengawasan 

adalah sebagai keseluruhan kegiatan membandingkan, mengukur 

apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan rencana yang 

telah ditetapkan sebelumnya dengan kriteria norma dan standar”. 

 

Robin (dalam Suganda 2009:112), Menyatakan pengawasan 

itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, 

sehingga dapat membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan 

tugas dan pekerjaan organisasi. 

 

Menurut Halsey (2003:8), “Pengawasan ialah, memilih 

orang yang tepat untuk tiap pekerjaan ; menimbulkan minat 

terhadap pekerjaan pada tiap-tiap orang dan mengajarkan 

bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya, mengukur dan 
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menilai hasil kerjaannya untuk mendapatkan keyakinan apakah 

pelajaran itu sudah dipahami dengan wajar, mengadakan koreksi-

koreksi bila mana perlu dan memindahkan orang kepada pekerjaan 

yang lebih sesuai atau memberhentikan mereka yang ternyata tidak 

dapat bekerja dengan baik,  memuji bila ia selayaknya mendapat 

pujian dan memberi penghargaan atas kerjanya yang baik dan 

akhirnya menyelaraskan setiap orang kedalam suasana kerja sama 

yang erat dengan rekan-rekan kerjanya. Dilakukan secara adil, 

sehingga setiap orang akan menjalankan pekerjaannnya dengan 

mahir, teliti, cerdas bersemangat dan sempurna”. 

 

Berdasarkan definisi menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengawasan adalah memilih orang yang tepat untuk tiap pekerjaan. Menimbulkan 

minat terhadap pekerjaan pada tiap-tiap orang yang dan mengajarkan bagaimana 

ia harus melakukan pekerjaaannya, mengukur dan menilai hasil pekerjaannya 

untuk mendapatkan keyakinan apakah pelajaran sudah dipahami dengan wajar, 

mengadakan koreksi-koreksi bila mana perlu  dan memindahkan orang kepada 

pekerjaan yang sesuai atau dengan memberhentikan mereka yang memang 

ternyata tidak bekerja dengan baik. Dan akhirnya menyelaraskan setiap orang/ 

karyawan kedalam suasana kerja sama yang erat dengan rekan-rekan  

kerjanya,sehingga setiap karyawan dapat menjalankan pekerjannya dengan mahir, 

teliti, cerdas dan bersemangat serta sempurna. 

 

2.1.4 Indikator pengawasan  

Dimensi dan indikator yang terdapat dalam pengawasan kerja menurut 

Sondang Siagian (2014:35), terdapat tiga mekanisme yang positif 

mempengaruhi kinerja, antara lain:  
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1. Kontrol Masukan  

Masukan kontrol melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi. 

Sumber daya ini mencakup material, keuangan dan sumber daya 

manusia. Mekanisme masukan kontrol meliputi pencocokan kepentingan 

individu dengan kepentingan utama perusahaan melalui penyaringan 

karyawan (selection) yang tepat dan memastikan bahwa karyawan yang 

terbaik dan mempunyai kemampuan yang tinggi itu yang dipilih, Seperti 

: Seleksi pada Materi yang diujikan, Objektivitas, Pelatihan, Alat Bantu 

Suara, Alat Bantu Fasilitas. 

2. Kontrol Perilaku 

Kontrol perilaku adalah semua tindakan yang mengatur kegiatan 

bawahan. Hal ini biasanya dimulai dari manajemen puncak dan 

kemudian mengimplementasikan ditingkat menengah dan manajemen 

yang paling terendah. Fungsi dasar manajemen perilaku adalah untuk 

memastikan bawahan-bawahan melakukan tugas sesuai dengan apa yang 

telah direncanakan perusahaan, kemudian memantau kinerja dan 

melakukan tindakan evaluasi kinerja karyawan. 

Tindakan korektif yang diambil dalam hal ini terjadi perbedaan antara 

kinerja yang diinginkan atau kinerja aktual, dan umpan balik diberikan 

secara berkelanjutan (Akdere dan Azvedo, 2010). Fokus utama kontrol 

perilaku ini berbasis pada pencapaian peningkatan tujuan dengan asumsi 

bahwa manajer memiliki sebuah tugas dan bawahan memiliki 
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kemampuan untuk bertindak, Seperti: Standar, Evaluasi, Perbandingan, 

Perbaikan. 

3. Kontrol Pengeluaran  

Pengeluaran adalah semua tentang pengaturan target bawahan untuk 

mengikuti manajer. Dalam kontrol pengeluaran, manajer menetapkan 

hasil yang diinginkan yang harus dicapai oleh karyawan mereka. Target 

tersebut pengeluaran ini adalah semua cara tentang mengontrol sistem 

penghargaan dengan iuran pegawai yang menguntungkan, Seperti: Target 

Kerja, Hadiah/ Bonus. 

Selanjutnya sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana 

tertentu dan adanya pemberian intruksi-intruksi serta wewenang kepada 

bawahan atau karyawan. 

Adapun empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan 

(Manullang,1996:131),  yakni: 

a. Waktu Pengawasan  

Berdasarkan pengawasan apabila dilakukan, maka macam-macam 

pengawasan dibedakan atas: 

1) Pengawasan preventif, dimaksudkan pengawasan dilakukan sebelum 

terjadinya penyelenggaraan, kesalahan. Jadi diadakan tindakan 

pencegahan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan di kemudian hari. 

2) Pengawasan repressif, dimaksudkan pengawasan setelah rencana 

dijalankan, dengan kata lain diukur dari hasil-hasil yang dicapai 

dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. 
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b. Objek pengawasan 

Berdasarkan objek pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan 

bidang-bidang sebagai berikut: 

1) Produksi, 

2) Keuangan, 

3) Waktu dan,  

4) Manusia dengan kegiatan-kegiatannya. 

Dalam bidang produksi, maka pengawasan itu dapat ditunjukan 

terhadap kualitas hasil produksi ataupun terhadap likuiditas perusahaaan. 

Pengawasan dibidang waktu bermaksud untuk metukan, apakah dalam 

menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang 

direncanakan atau tidak. Akhirnya pengawasan di bidang manusia 

dengan kegiatan-kegiatanya yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai dengan intruksi, rencana tata kerja 

atau manual. 

c. Subjek pengawasan 

Bilamana pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa 

yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan 

atas: 

1) Pengawasan intern 

Dengan pengawsan intern  dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh 

atasan dari petugas bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan 

semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal. 
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Disebutkan ia sebagai pengawasan formal karena yang melakukan 

pengawsan itu adalah orang-orang yang berwenang. 

2) Pengawasan ekstern 

Suatu pengawsan disebut pengawasan ekstern, bila mana orang-orang 

yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang diluar organisasi 

bersangkutan pengawasan jenis terakhir ini lazim pula disebut 

pengawasansosial (social control) atau pengaasan informal. 

d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan 

Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna 

pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan atas: 

1.) Personal observation (personal inspection) 

Peninjauan pribadi (personal observation, personal inpection) adalah 

mengawasi dengan  jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat 

dilihat sendiri pelaksanan pekerjaan. 

2.) Oral Report (Laporan Lisan) 

Dengan cara ini pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-

fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. 

3.) Written Repport (laporan Tulisan) 

Laporan tulisan (written report) merupakan suatu pertangung jawaban 

kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai 

dengan intruksi dan tugas yang diberikan atasan kepadanya. 
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4.) Control by Exception 

Pengawasan yang berdasarkan kekecualian adalah suatu sistem 

pengawasan dimana pengawasan itu ditunjukan kepada soal-soal 

kekecualian. Jadi, pengawasan  hanya dilakukan bila diterima laporan 

yang menunjukan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa. Agar 

kegiatan pengawasan membuahkan hasil yang diharapkan, perhatian 

serius perlu diberikan kepada berbagai dasar pemikiran yang sifatnya 

fundamental, beberapa diantaranya dibahas berikut ini 

(Siagian,1992:171). 

a. Orientasi kerja dalam setiap organisasi adalah efesiensi. Bekerja 

secara efesien berarti menggunakan sumber-sumber yang tersedia 

seminimal mungkin untuk membuahkan hasil yang telah 

ditetapkan dalam rencana. 

b. Orientasi kedua dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan 

oprasional adalah efektivitas. Jika seseorang berbicara tentang 

efektivitas sebagai orientasi kerja, berarti yang menjadi sorotan 

perhatiannya adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah 

ditentukan tepat pada waktunya dengan mengunakan sumber-

sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan 

berbagai kegiatan tersebut. 

c. Produktivitas merupakan orientasi kerja yang ketiga. Ide yang 

menonjol dalam membicarakan dan mengusahakan produktivitas 

ialah maksimalisasi hasil yang harus dicapai berdasarkan dengan 
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memanfaaatkan sumber dana dan daya yang telah dialokasikan 

sebelumnya. 

d. Pengawasan dilakukan pada waktu berbagai kegiatan yang sedang 

berlangsung dan dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai 

terjadi penyimpangan. penyelewengan, dan pemborosan. 

e. Tidak ada manajer yang dapat mengelak dari tanggung jawab 

melakukan pengawasan karena para pelaksana adalah ,manusia 

yang tidak sempurna. 

f. Pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila proses dasar 

pengawasan diketahui dan ditaati. Yang dimaksud dengan proses 

dasar itu ialah: 

1.) Penentuan standar hasil kerja 

Standar hasil pekerjaan merupakan hal yang amat penting 

ditentukan terhadap standar itulah hasil pekerjaan dihadapkan dan 

diuji. Tanpa standar yang ditetapkan secara rasional dan objektif, 

manajer dan pelaksanaan tidak akan mempunyai kriteria terhadap 

mana hasil pekerjaan yang baik dan dapat  dibandingkan, sehingga 

dapat mengatakan bahwa hasil yang dicapai memenuhi tuntunan 

rencana atau tidak. 

2.) pengukuran hasil pekerjaan 

Karena pengawasan ditunjukan kepada seluruh kegiatan yang 

sedang berlangsung, sering tidak mudah melakukan pengukuran 

hasil prestasi kerja para anggota organisasi secara tuntas dan final. 
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Meskipun demikian melalui pengawassan harus dapat dilakukan 

pengukuran atas prestasi kerja, meskipun sementara sifatnya. 

3.) Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi meskipun 

bersifat sementara, tindakan korektif terhadap gejala 

penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan yang harus bisa 

diambil. 

 

2.1.5 Kinerja 

2.1.5.1 Pengertian Kinerja 

      Kinerja karyawan merupakan variabel (Y) yang dipengaruhi 

oleh variabel (X) yaitu pengaruh pengawasan kinerja karyawan. 

Menurut Amstrong dan Baron dalam Wibowo (2007:2), mengatakan 

bahwa “ kinerja adalah hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan 

kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan 

memberikan kontribusi ekonomi”.  

 

       Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara dalam bukunya 

yang berjudul Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia definisi kinerja 

karyawan adalah : “hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. (Mangkunegara, 

2009:9). 

  Pengertian kinerja menurut Sadarmayanti (2004:25), 

pengertian kinerja (performance) adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 
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organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan 

secara ilegal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan 

etika”. 

.  

Menurut Sedarmayanti (2004:11), Menyatakan kata kunci dari beberapa 

pengertian kinerja adalah: 

1. Hasil kerja karyawan, 

2. Proses atau organisasi, 

3. Terbuka secara konkrit dan dapat diukur, 

4. Dapat dibandingkan dengan yang telah ditentukan. 

Menurut Tika  (2006:121), “Mendefinisikan kinerja sebagai 

hasil-hasil dari fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok 

dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk 

mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi dalam jangka 

waktu atau periode tertentu”.  

 

Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang di maksud disini adalah pelaksanaan 

hasil pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok yang menjadi wewenang 

dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Untuk faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap hasil pekerjan/kegiatan kerja seseorang atau kelompok 

terdiri dari faktor intern yang mempengaruhi kinerja karyawan/organisasi terdiri 

dari kecerdasan, keterampilan, kesetabilan emosi, motivasi, presepsi peran, 

kondisi keluarga, kondisi fisik seseorang, karakteristik kelompok kerja, pesaing, 

nilai sosial, perubahan lokasi kerja dan kondisi pasar. 

Menurut  Menurut AA. Anwar  Mangkunegara (2006:9), 

bahwa kinerja SDM adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) 

baik kualitas ataupun kuantitas yang di capai SDM persatuan 

periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjannya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
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Hasibun (2003:80), Mendefinisikan kinerja atau prestasi 

kerja adalah suatu hasil yang dicapai oleh seseorang dalam 

melkasanakan tugas-tugasnya yan dibebankan. 

 

Menurut Barnadin dan Russel dialih Bahasakan oleh Achmad 

S. Ruky (2006:15), dalam bukunya yang berjudul sistem manajemen 

Kinerja menyatakan bahwa: 

“Kinerja adalah hasil dari prestasi pekerjaan yang telah dicapai orang 

atau karyawan dengan fungsi tugasnya pada masa periode tertentu.” 

Beberapa pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa 

kinerja adalah kemampuan yang dilakukan untuk mencapai hasil kerja 

yang diharapkan bersama kearah tercapainya tujuan lembaga atau 

perusahaan. 

 

2.1.5.2 Peningkatan kinerja karyawan 

Pengawasan dalam mencapai kinerja pegawai merupakan suatu 

tujuan organisasi yang dicita-citakan. Pengawasan dilakukan terhadap 

kinerja pegawainya agar atasan tidak kehilangan informasi tentang 

kinerja bawahannya, bila tidak diadakan pengawasan berarti atasan 

tidak dapat menilai kinerja bawahannya. Bila hal itu terjadi maka bisa 

jadi tujuan daripada organisasi tidak dapat dicapai. 

Kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan 

tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang 

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai 

dengan perannya dalam perusahaan Rivai dan Ella (2010:548). 

 

Mangkunegara (2011:67), Menyatakan bahwa : “Hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 
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karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

 

Wibowo (2011:81), menyatakan bahwa : “Suatu proses 

tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil 

kerja. Namun, hasil pekerjaan itu sendiri juga menunjukkan 

kinerja”. 

 

Rivai dan Basri (2011:210), menyatakan bahwa : 

“Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk 

melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai 

dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan” 

 

Sedarmayanti (2013:377), menyatakan bahwa : “Kinerja 

pegawai merupakan pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, untuk 

kerja atau penampilan kerja” 

 

Menurut Arsyad ( 1996:65), Ada beberapa langkah dalam 

menilai kinerja pegawai yaitu: 

1) Memberikan batasan pekerjaan pegawai, memberikan motivasi 

kepada pegawai bahwa tugas yang dilimpahkan kepadanya 

biasa dikerjakan. 

2) Bagaimana pekerjaan itu dilakukan, menetapkan ukuran 

kinerja, dan manajer perlu berusaha untuk menghilangkan 

rintangan pegawai terhadap pekerjaan yang telah dibebankan 

kepadanya. 

3) Memonitor kinerja dengan memberikan umpan balik yang terus 

menerus, hal ini dilakukan agar tidak terkesan mencari 

kesalahan. 

4) Meninjau kembali kinerja secara resmi dapat dilakukan pada 

akhir tahun dengan cara kerja pada periode terhadap kinerja 
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pegawai dan membuat rencana kerja pada metode periode 

berikutnya. 

Menurut Halsey (2003:181), beberapa hal perlu dinilai dan diukur 

dalam melihat kinerja pegawai yakni: 

a) Penilaian prestasi (Performance raining) 

b) Penilaian Jasa (Merit raiting) 

c) Penilaian Pegawai (Employee apparasial) 

d) Penilaian dinas (Servis raiting) 

Kinerja sangat erat hubungannya dengan produktivitas 

individu, latihan dan pengembangan, perencanaan karir atau 

kenaikan pangkat serta pengupahan. Oleh karena itu, informasi 

secara rutin kinerja seorang karyawan turut serta menentukan 

kebijakan di bidang personalia. 

Mangkunegara (2006:10), menyimpulkan evaluasi kinerja 

adalah penilaianyang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui 

hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Di samping itu, 

juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, 

memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan 

sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa 

mendatang dansebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam 

hal promosi jabatan atau penentuan imbalan. 

Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau 

meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari 
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SDM organisasi. Menurut AA Mangkunegara (2006:16), faktor-

faktor penentu prestasi kerja individu adalah faktor individu dan 

faktor lingkungan kerja organisasi. 

 

2.1.5.3 Pengukuran Kinerja Karyawan  

 Sudarmanto (2009:11), mengemukakan bahwa dimensi atau 

indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran 

dalam menilai kerja. menurut Sudarmanto (2009:11), 

mengemukakan 4 dimensi yang dapat dijadikan tolak ukur penilaian 

kinerja, yaitu : 

1. Kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kesalahan kecermatan, 

2. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihaslkan, 

3. Penggunaan waktu dalam kerja, yaitu waktu kerja efektif, 

4. Kerjasama dengan orang lain dalam bekerja. 

Menurut Martoyo (2000:142), ada 6 kriteria dasar atau dimensi 

untuk mengukur kinerja yaitu:  

a. Quality (kualitas) terkait dngan prestasi kerja/hasil mendekati 

sempurna/ideal dalam memenuhi maksud dan tujuan. 

b. Quantity  (kuantitas) satuan jumlah atau kuantitas pekerjan 

yang dihasilkan, terkait dengan beban kerja. 

c. Timwliness (waktu) terkait dengan waktu yang diperlukan 

dalam menyelesaikan aktivitas dan ketepatan waktu/ 

kedisiplinan dalam bertugas. 
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d. Cost-Effectiveness (biaya) terkait dengan penggunaan 

sumber-sumber organisasi (orang, uang, material, teknologi 

sistem informasi) daam mendapatkan atau memperoleh hasil 

atau pengurangan pemborosan dalam penggunaan sumber-

sumber organisasi. 

e. Need for supervision (kempuan tanpa pengawasan)terkait 

dengan kemampuan individu dapat menyelesaikan pekerjaan 

atau fungsi-fungsi pekerjaan tanpa asistensi pimpinan atau 

intervensi pengawasan pemimpin. 

f. Interpersonal impact (perilaku individu) terkait dengan 

kompetensi dan kemampuan individu dalam meningkatkan 

perasan harga diri, keinginan baik, motivasi dan kerjasama 

anatara rekan kerja. 

 

2.1.5.4 Standar Kinerja 

  Standar kerja menurut Wilson dalam Da Silva (2012:53) 

adalah “tingkat yang diharapkan suatu pekerjaan tertentu 

untuk dapat diselesaikan, dan merupakan perbandingan atau 

tujuan atau target yang ingin dicapai, sedangkan hasil 

pekerjaan merupakan hasil yang diperoleh seorang karyawan 

dalam mengerjakan pekerjaan sesuai persyaratan pekerjaan 

atau standar kinerja”.  

            Standar kinerja merupakan bagian yang integral dari proses 

evaluasi kinerja yang sangat penting bagi penilai dan ternilai. Bagi 

penilaian, standar kinerja mengemukakan harapan organisasi 

kepada pegawai ternilai mengenai kinerja yang harus 

diciptakannya. Bagi penilai pegawai, standar kinerja merupakan 



30 

 

 
 

panduan mengenai apa yang harus dia lakukan dalam 

melaksanakan pekerjaanya, menciptakan kinerja, untuk 

perkembangan karirnya. Jadi standar kinerja merupakan pertemuan 

antara keinginan organisasi dan keinginan karyawan. Standar 

kinerja menyedakan penilaian dan ternilai dasar untuk melukiskan 

kinerja ternilai dapat di pahami oleh keduanya. 

           Menurut Dr. Wirawan (2015:299) Agar dapat berfungsi dan 

dilaksankan dengan baik dalam proses evaluasi kinerja, standar 

kinerja harus disusun dengan karakteristik sebagai berikut:  

a. Dapat membedakan antara kinerja yang dapat diterima dan 

kinerja yang tidak dapat diterima. Standar kinerja harus dapat 

membedakan antara kinerja tinggi, kinerja sedang dan kinerja 

rendah sehingga dapat dihindari  karyawan yang bekerja keras 

dengan karyawan yang  malas dan berkinerja sangan rendah, 

b. Merupakan standar  minimal tetapi harus menantang para 

karyawan untuk bekerja lebih keras melebihi standar kinerja 

yang ditentukan tidak sekedar memenuhi standar minimal yang 

ditentukan oleh perusahaan, 

c. Mencerminkan tujuan atau target karyawan, 

d. Merupakan pernyataan mengenai kondisi yang akan terjadi 

yang dapat diobservasi dan diukur dengan alat  ukur 

karyawan, 
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e. Melukiskan standar kualitas dan standar waktu pencapaian 

kinerja yang diterapkan. 

 

2.1.5.5 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

     Menurut Wilson Bangun (2012:232), tujuan dan manfaat 

penilaian kinerja diantaranya adalah: 

1.  Evaluasi antar individu organisasi 

 Penilaian kinerja dapat bertujuan untuk menilai kinerja. 

Setiap individu dalam organisasi tujuan ini dapat memberi manfaat 

daam mentukan jumlah dan jenis konpensasi yang merupakan hak 

bagi setiap individu dalam organisasi. 

2.  Pengembangan sistem  

 Dalam organisasi penilaian kinerja pada tujuan ini 

bermanfaat untuk pengembangan karyawan. Karyawan yang 

memiliki kinerja yang rendah perlu dilakukan pengembangan baik 

melalui pendidikan ataupun pelatihan. 

3.  Dokumen  

 Penilaian kerja akan memberikan manfaat sebagai dasar 

tindak lanjut dalam posisi pekerjaan karyawan dimasa yang akan 

datang. Manfaat penilaian kinerja disini berkaitan dengan 

keputusan-keputusan manajemen sumber daya manusia. 
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2.1.5.6 Faktor yang mempengaruhi kinerja 

 Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jckson (2001:82) 

faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu: 

1. Kemampuan, 

2. Motivasi, 

3. Dukungan yang diterima, 

4. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, 

5. Hubungan Mereka dengan Organisasi. 

 

2.1.6 Pengaruh pengawasan terhadap kinerja karyawan 

Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan dan 

Tercapainya tujuan kinerja organisasi dibutuhkan pengawasan yang baik 

dari seorang pimpinan perusahaan dalam mengontrol hasil kerja pegawai 

dengan baik, dengan adanya pengawasan dari pimpinan dapat menghindari 

kesalahan di dalam pekerjaan dan dapat meningkatkan kinerja pegawai 

dengan baik. Sedangkan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa lingkungan 

kerja akan mempengaruhi kinerja pegawai baik secara langsung maupun 

tidak langsung,  

Efek yang diharapkan dari dilaksanakannya fungsi pengawasan 

adalah meningkatnya kinerja perusahaan dan prestasi kerja karyawan. 

Berangkat dari deskripsi tersebut, Bacal (2005:229), menjelaskan bahwa 

kinerja perusahaan diawali dengan peningkatan kinerja karyawan. Kinerja 

karyawan berkaitan dengan kemampuan masing-masing karyawan dalam 
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melaksanakan tugas-ugasnya secara tepat waktu dan sesuai dengan hasil 

yang ditentukan. 

Proses peningkatan kinerja sebagaimana di atas merupakan suatu 

indikator yang merupakan suatu aktivitas terencana dan 

berkesinambungan serta berhubungan dengan orang lain, maka untuk 

mencapai kinerja perlu dilakukan pengawasan untuk mengurangi 

munculnya kesalahan dan memperbaiki metode yang dinilai kurang 

efektif. Berdasarkan deskripsi tersebut dapat ditinjau bagan yang 

menunjukkan keterkaitan yang bersifat mempengaruhi atau sebab akibat, 

pada unsur atau komponen pengawasan terhadap kinerja  karyawan  

 

2.1.7 Penelitian terdahulu  

Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan beberapa acuan dari 

penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tentunya penelitian-penelitian 

terdahulu memiliki ruang lingkup atau variabel yang sama dengan 

penelitian yang akan dilakukan saat ini.  

Pertama, penelitian yang ditulis Haryono dkk (2010) mengenai 

pengaruh pengawasan, koordinasi disiplin kerja dan kompensasi terhadap 

efektivitas kerja karyawan dinas pendapatan dan dan investasi daerah 

kabupaten Purbalingga. Populasi dala penelitian ini adalah karyawan 

Dinas Pendapatan dan Investasi daerah Kabupaten Purbalingga. 

Penentuan sampel dilakukan dengan metode stratified puposive 

sampling. Penentuan strata dilakukan berdasar jabatan, penetuan sampel 
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dilakukan dengan menggunakan metode slovin. Dengan menggunnakan 

persentase kelonggaran (10%) maka dari populasi pegaai dinas 

Pendapatan dan Investai daerah Kabupaten Purbalingga sebanyak 166 

pegawai diperoleh ukuran sampel sebanyak 62, 41 (63 orang). Hasil 

penelitian menunjukan bahwa pengawasan, koordinasi, disiplin kerja dan 

kompensasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan 

Dinas pendapatan Daerah dan Investasi Kabupaten Purbalingga. 

Putri Qory dengan judul pengaruh pengawasan terhadap 

efektivitas kerja karyawan pada PT. Angkasa Pura II (persero) Medan. 

Dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap 

efektivitas kerja karyawan pada Kantor Dinas PT. Angkasa Pura II 

(persero). Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya pengaruh 

pengawasan (x) terhadap efektifitas (y)  pada kantor angkasa pura II. 

Analisis koefisien determinasi     )  dilihat dari Adjusted      sebesar  

78,3% yang berarti variabel efektivitas kerja karyawan (y) dapat 

dijelaskan oleh variabel pengawasan (x) sedangkan sisanya merupakan 

kontribusi variabel independen lain yang tidak termasuk dalam penelitian 

ini. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Pengaruh pengawasan terhadap kinerja karyawan  

Sondang P. Siagian (2014:213) mengemukakan sebagai berikut: 

Proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 
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menjamin agar semua pekerjaan yang sedang di lakukan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah di tentukan. 

Sedangkan menurut  Dale yang di kutip Winardi (2011:224) 

dikatakan bahwa : “Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu 

dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi 

juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskanya sehingga 

mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang diinginkanya”. 

 

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat  pengawasan kinerja, 

sehingga pelu diberikan arahan, diawasi dan dievaluasi dengan baik karena 

semakin baik tingkat pengawasan maka semakin tinggi pula kualitas kinerja 

karyawan. Maka dari itu, penelitia ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh 

Variabel bebas yaitu Pengaruh pengawasan (X) terhadap kinerja karyawan (Y) 

baik secara parsial. Hal ini dilihat pada Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

 Kerangka Pemikiran Pengaruh pengawasan terhadap Kinerja Karyawan 

pada Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya 

Pengawasan (X) 

Pengawasan  

Kontrol masukan  

Kontrol Prilaku 

Kontrol pengeluaran   

Sondang Siagian 

(2014:35). 

 

Kinerja Karyawan (Y) 

Kinerja  

Kualitas  

Kuantitas, 

Kerjasama 

Penggunaan waktu  

Sudarmanto (2009:11), 
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2.2.2 Keterkaitan Antara Pengawasan dengan Kinerja karyawan  

Kinerja memegang peranana penting dalam suatu organisasi dalam 

melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapakan 

sebelumnya, dan dengan adanya pengawasan yang baik dan efesien maka 

akan terciptalah kepuasan suatu organisasi ataupun individu karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu. 

Suatu perusahaan dalam meningkatkan kualitas produktivitas untuk 

menjadi lebih baik lagi, diperlukan pengawasan yang lebih baik dan 

efesien terhadap karyawan. Namun untuk meningkatkan kinerja karyawan 

bukanlah hal yang mudah, karena bayak faktor yang perlu diperhatikan. 

Salah satunya adalah pemberian insentif terhadap karyawan yang memiliki 

kemampuan kinerja yang baik dan optimal. 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2007:201) menyatakan 

bahwa: kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap 

(material dan nonmaterial) yang diberikan berdasarkan 

kebijaksanaan, bertujuan mempertahankan kondisi fisik dan mental 

karyawan agar produktivitas kerja  karyawan meningkat. 

  

Pemberian kesejahteraan karyawan dirancang untuk individu atau 

kelompok. Jenis-jenis prilaku yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Salah satu yang dianggap dapat meningkatkan kinerja karyawan dari hasil 

pengawasan yang efektif dan efesien adalah salah satu bentuk harapan 

yang timbul dengan adanya peningkatan kinerja karyawan dan 

produktivitas suatu perusahaan/intansi/lembaga.  

Pada hakikatnya pemberian insentif dapat mendorong karyawan 

untuk bekerja lebih giat dan memperhatikan hasil evaluasi pengawasan 
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untuk meningkatkan kembali kinerja karyawan agar lebih baik lagi. 

Pengawasan berkaitan erat dengan disiplin karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

Menurut Bistak Sirait (2008:11), menyatakan bahwa tujuan utama 

displin untuk mengarahkan seorang individu agar ia mampu mengontrol 

dirinya sendiri. Selain itu juga individu dapat melakukan aktivitas secara 

terarah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut 

dapat diketahui bahwa, kesejahteraan karyawan melalui pemberian insentif 

bersifat merangsang karyawan untuk memaksimalkan kualitas dan 

kuantitas kerjannya. Sehingga terdapat hubungan interaksi antara 

perusahaan dan karyawan. 

 

2.3  Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan pemaparan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran 

diatas, maka dapat diambil suatu hipotesis yaitu: “Pengawasan  

Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Kecamatan 

Kawalu Kota Tasikmalaya”.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Yang Digunakan 

      Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan verivikatif. 

Deskriptif menurut  Sugiyono (2017:147), “Deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi”. 

 

Sedangkan verifikatif Menurut Sugiyono (2013:8), “Merupakan penelitian 

yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.  

       Menurut Darmadi  (2013:153),  metode penelitian ialah suatu cara 

ilmaiah untuk mendapatkan data dan tujuan kegunan tertentu. Cara ilmiah 

berarti kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan 

yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 

 

3.1.1 Analisis Data 

         Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik 

deskriptif dan veripikatif . penelitian yang menggambarkan kondisi 

nyata di lapangan. 

         Menurut Sugiyono (2010:15), dalam bukunya statistik untuk 

pendidikan mengemukakan bahwa data kuantitatif adalah data yang 

dapat diukur atau dihitung secara langsung.  
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a. Deskriptif 

Menurut  Sugiyono (2017:147), “Deskriptif adalah statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. 

 

b. Verifikatif 
Menurut Sugiyono (2013:8), “Merupakan penelitian yang 

dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.  

 

3.1.2 Populasi dan sampel 

3.1.2.1 Populasi 

Suharsimi Arikunto (2013:173), dalam bukunya Prosedur 

Penelitian menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan  

Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. 

3.1.2.2 Sampel 

Suharsimi (2013:174), sampel adalah sebagian, atau wakil 

populasi yang diteliti. 

 

3.1.3 Skala Pengukuran 

 

 Menurut Sugiyono (2014:206) “analisis data yaitu kegiatan 

setelah seluruh data terkumpul”. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk menjawab rumusan 
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masalah penelitian yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh 

dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden. Untuk 

mengetahui pengaruh disiplin terhadap kinerja, maka nilai tanggapan 

yang diperoleh kuesioner dibobotkan berdasarkan likert scale. 

Menurut Sugiyono (2017:37), “skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial”. 

 Menurut Sugiyono (2017:37), hasil jawaban setiap instrument 

yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif, yaitu: 

Tabel 3.1 

Skala Likert 

 

No Kategori Skor 

1 Sangat Setuju 5 

2 Setuju/sering/positif 4 

3 Ragu-ragu/kadang-kadang/netral 3 

4 Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif 2 

5 Sangat tidak setuju/tidak pernah/sangat negatif 1 

 

Teknik analisis skala likert: 

1. Menghitung skor nilai untuk setiap item pernyataan dengan 

cara perhitungan sebagai berikut: 

Skor = Bobot Nilai x Frekuensi 

2. Nilai terendah dan tertinggi 

a. Dalam nilai terendah = jumlah responden yaitu 15 

orang. 
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b. Sedangkan nilai tertinggi, jumlah responden dikalikan 

dengan bobot nilai tertinggi, yaitu 15 x 5 = 75 

3. Menentukan jarak interval dari nilai terendah sampai nilai 

tertinggi sehingga dapat lima kategori penilaian. Jarak interval 

dapat dilakukan dengan cara perhitungan sebagai berikut: 

JI =  
       

 
 

= 
       

 
 

= 12 

  Jarak internal untuk penilaian ini adalah 12 

 Keterangan: 

 JI = Jarak Interval  

 N1 = Nilai Tertinggi 

 N2 = Nilai Terendah 

  

Tabel 3.2 

Katerogi Nilai 

 

Nilai Kriteria 

63-75 Sangat Baik 

51-62 Baik 

39-50 Cukup Baik 

27-38 Tidak Baik 

15-26 Sangat Tidak Baik 

 

 

3.2 Operasionalisasi Variabel  

   Menurut Sugiyono (2010:38), variabel penelitian ialah suatu atribut, 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. 

  Demikian definisi oprasional variabel adalah efinisi yang disusun 

berdasarkan apa yang diamati dan diukur tentang variabel dalam penelitian 

tersebut. Dari pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa definis 

oprasional variabel adalah seperangkat nilai-nilai yang berupa tanda-tanda 

atau konsep obyek penelitian yang dapat diukur dan diamati. Sehingga 

penelitian dapat diketahui hasilnya tersebut. Selanjutnya untuk memudahkan 

penelitian dan pengukuran, mka variabel dalam penelitian ini didefinisikan 

dalam bentuk operasional. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas (X) 

dan variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan 

diteliti, yaitu: 

1. Variabel Bebas (X) 

 Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau 

 timbulnya variabel terkait. Variabel bebas yang diberi simbol (X) dalam 

 penelitian ini adalah pengawasan. 

2. Variabel Terkait (Y) 

 Variabel terkait merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

 akibat karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat diberi 

 simbol (Y)  dalam penelitian ini adalah Kinerja. 

 Berikut operasionalisasi variabel untuk pengawasan (X) dan Kinerja  

(Y) dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk dipahami: 
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Tabel 3.3 

Operasionalisasi Variabel 

 

Konsep Variabel Dimensi Indikator Skala 

 

Pengawasan 

(X) 

 

Pengawasan 

merupakan 

merupakan 

sebagai proses 

untuk menjamin 

bahwa 

tujuantujuan 

organisasi dan 

manajemen 

tercapai. T. Hani 

Handoko 

(2015:357) 

1. Penetapan 

standar kerja 

 

 

 

1. Menetapkan 

standar kerja 

2. Kebutuhan 

penetapan standar 

kerja dalam 

melaksanakan 

pengawasan 

Ordinal 

2. Pengukuran 

hasil kerja 
 

1. Pemeriksaan hasil 

kerja 

2. Mengukur atau 

membandingka n 

hasil kerja 

3. Pengawasan 

sesuai standar 

kerja 

Ordinal 

3. Tindakan 

koreksi atau 

perbaikan 

1. Teguran perbaikan 

atas kesalahan 

2. Memberikan 

solusi perbaikan 

atas kesalahan 

Ordinal 

Kinerja 

(Y) 

 

Kinerja Kinerja 

adalah hasil kerja 

secara kualitas 

dan kuantitas 

yang dicapai oleh 

seseorang 

karyawan dalam 

melaksanakan 

tugasnya sesuai 

dengan tanggung 

jawab yang 

diberikan 

kepadanya. 

Anwar Prabu 

Mangkunegar a 

(2014:9) 

1. Kualitas kerja  

 

1. Kemampuan 

2. Ketelitian 

 

Ordinal 

2. Kuantitas kerja  

 

1. Kepuasana 

2. Kecepatan  

 

Ordinal 

 

3. Kerja sama  

 

1. Jalinan kerjasama 

2. Kekompakan 

3. Solidaritas  

 

Ordinal 

 



 
44 

 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

 Pengumpulan data-data dianggap diperlukan diperlukan  dan 

mempunyai kaitan terhadap penelitian yang dilakukan, data yang digunakan 

berupa data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer  

      Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Menurut 

Sugiyono (2010:137), menyatakan bahwa,” sumber primer dalah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. 

2. Data Sekunder  

       Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

 memberikan data kepada pengumpul data. Menurut Sugiyono 

 (2010:137) “Sekunder adalah yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian yang 

diambilnya. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

a. Dokumen  

Dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian 

yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat 

tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. 
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b. Kuesioner 

Yaitu dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk 

mendapatkan jawaban secara tertulis dari beberapa karyawan yang 

mewakili objek penelitian, dengan cara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan (pertanyaan yang sudah disiapkan sacara tertulis dengan 

alternatif jawaban yang telah disediakan). 

 

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Rancangan Analisis 

3.5.1.1 Uji Validitas 

Uji Validitas merupakan teknik yang digunakan dalam 

mengetahui hubungan keabsahan suatu variabel dengan menggunakan 

alat ukur atau yang biasa disebut dengan istilah instrumen penelitian. 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan 

atau kesahihan suatu alat ukur. Ridwan dalam Rifandi, (2017 : 41). 

Pengujian validitas dilakukan ketika peneliti ingin mengetahui bahwa 

suatu indikator dalam sebuah variabel cocok untuk dijadikan sebagai 

instrumen penelitian. 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan dan 

kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut, Ghozali dalam Rifandi (2017 : 41).  
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Uji validitas analisis korelasi pearson, keputusan mengetahui 

valid tidaknya butir instrumen. Jika pada tingkat signifikan 5% nilai 

rhitung > rtabel maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut 

valid. Suatu instrument dikatakan valid jika telah memenuhi syarat 

korelasi pearson > 0,300. 

Tabel 3.4 

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi  

 

No Interval Koefisien 

Korelasi 

Tingkat Hubungan 

1 0,000 - 0,199 Sangat rendah 

2 0,200 - 0,399 Rendah 

3 0,400 - 0,599 Sedang 

4 0,600 – 0,799 Kuat 

5 0,800 – 1,000 Sangat kuat 

      Sumber: (Sugiyono, 2017:184) 

 

1. Uji Reliabilitas 

 Uji realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau construct. Pengujian  

realibilitas pada penelitian ini adalah internal yang menguji dengan 

menganalisis konsistensi butir-butir instrumen yag ada. Pengujian 

realibilitas internal akan menggunakan teknik cronbach Alph. Suatu 

instrumen adalah reliabel secarainternal jika koefisien cronbach 

Alpha lebih besar dari pada 0.60. Dengan rumus menurut Husaen 

Umar (2002:125) sebagai berikut: 

r11=[
 

   
] [  

   
 

  
 ]  
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Keterangan: 

r11  = realibilitas instrumen  

k  = banyak butir pertanyaan 

  
  =varians total   

   
 

 = jumlah varians butir 

 

Jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 Maka jawaban butir 

pertanyaan/pertanyaan variabel dikatakan reliable. 

 

3.5.2 Pengujian Hipotesis  

  Berdasarkan pada alat statistik yang digunakan dan hipotesis 

penelitian di atas maka penulis menetapkan dua hipotesis yang 

digunakan untuk uji statistiknya yaitu: 

Ho: Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja  

Ha: Pengawasan  tidak berpengaruh terhadap kinerja 

 

3.5.2.1 Analisis Koefisien Determinasi 

 Koefisien penentu atau koefisien determinasi adalah angka 

untuk untuk indek yang digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel bebas X terhadap variabel Y. Menurut Iqbal Hasan 

(2006:44), maka rumus yang digunakan sebagai berikut: 

 

    KD = r
2
 x 100%    
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Keterangan: 

KD = Koefisien Determinasi 

r = Koefisien Korelasi 

Nilai koefisien penentu berada antara 0 sampai 1 (0 ≤ KD ≤1). 

Maka kriteria koefisien determinasi: 

a)  Jika nilai KD mendekati = 0, bererti tidak ada pengaruh 

 antara variabel X (pengaruh) terhadap Y (kinerja). 

b)  Jika nilai KD mendekat = 1, berarti pengaruhnya kuat 

 antara variabel X (pengaruh) variabel Y (kinerja). 

 

3.5.2.2 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana alat analisis yang digunakan 

untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (X) 

terhadap variabel dependen (Y). Dampak dari analisis regresi dapat 

digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya variabel 

dependen dapat dilakukan melalui naikknya dan turunnya keadaan 

variabel dependen. Dengan formulasi ssebagai berikut: 

Y = a + bX 

Dimana:  

Y = Nilai yang diprediksi 

X =  Varibel bebas 

a  = Konstanta 

b = Koefisien regresi 
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Untuk mempermudah perhitungan analisis regresi sederhana maka 

menggunakan program SPSS. 

 

3.5.2.3 Uji T (Persial) 

Uji hipotesis dengan T test digunakan untuk  mengetahui 

apakah variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak 

terhadap variabel dependen. Rumus  yang digunakan untuk 

mengetahui nilai t hitung  adalah sebagai berikut Sugiyono 

(2017:184): 

 
21

2

r

nr
t




    

Keterangan: 

r  = Koefisien korelasi antara X dan Y 

n = Jumlah responden 

t = Besarnya t hitung sebagai pembanding t tabel 

Menurut Ghozali (2012:98) uji beda t-test digunakan untuk 

menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen secara persial.  

Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah 

sebagai berikut: 
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1. Jika nilai probabilitas signifikan > 0,05, maka hipotesis ditolak. 

Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai probabilitas signifikan < 0,05, maka hipotesis diterima. 

Hipotesis diterima mempunyai arti bahwa variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Kecamatan Kawalu 

4.1.1.1 Sejarah Kantor Kecamatan Kawalu 

Kecamatan Kawalu Tasikmalaya terkenal sebagai daerah pengasil “home 

industry” Bordir di Kota Tasikmalaya. Dengan 33 sentra border mengalami 

percepatan ekonomi paling pesat dibandingkan dengan Kecamatan lain. Pasalnya 

kecamatan ini sebagai leader bagi kecamatan yang lainnya karena terbilang lebih 

maju dalam pergerakan ekonomi, pelayanan masyarakat dan juga kemajuan 

wilayah Kecamatan Kawalu ini. 

Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya ini (Kantor Kecamatan) terletak di 

atas tanah seluas kurang lebih 41,12  K   yang berlokasi di Jl. Raya Cibeuti 

No.80, Cibeuti, Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46182. Dengan kepadatan 

penduduk 2.065 jiwa/     dan banyaknya Desa atau elurahan yaitu 10, yang 

terdiri dari Cibeuti, Cilamajang, Gununggede, Gunung Tandala, Karang Anyar, 

Kersamenak, Leuwiliang, Talagasari, Tanjung dan Urug. 

 

4.1.1.2 Visi dan Misi 

Visi: Kota tasikmalaya yang religius, maju dan madani, Kecamatan 

kawalu yang mengedepankan profesionalitass pelayanan yang berbasis 

partisifatif dalam mewujudkan peningkatan kemandirian perekonomian. 
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Misi: 

1. Menigkatkan kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Kawalu yang 

berorientasi pada kualitas dan profesionalitas, 

2. Mewujudkan masyarakat yang tertib, rukun, adil,dan sejahtera, 

3. Mewujudkan masyarakat yang partisifativ dalam pembangunan, 

4. Meningkatkan pembe  rdayaan masyarakat yang berbasis lingkungan. 

 

4.1.2 Aspek Kegiatan Pelayanan Jasa  

Sebuah kantor Kecamatan  menjual jasa pelayanan terhadap 

masyarakatnya, dan dilakukan bukan untuk menjual layaknya pedagang terhadap 

pembeli tapi kantor Kecamatan lebih melayani masyarakat sebagai bentuk 

tanggung jawab terhadap masyrakat dan kewajiban melaksanakan tugas negara. 

Kantor Kecamatan Kawalu adalah industri pelayanan yang bergerak 

dibidang jasa, yang memiliki fungsi utama sebagai sarana pelayanan bagi 

masyarakat untuk membuat surat menyurat yang berkaitan dengan administrasi 

Negara. 

Kantor Kecamatan Kawalu  dapat dijadikan sebagai tempat pelayanna jasa 

untuk membantu  melakukan berbagai kegiatan seperti pembuatan kartu keluarga, 

akta kelahiran, KTP (kartu tanda penduduk) surat pengantar untuk menikah dan 

lain sebagainya 
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4.1.2.1 Produk Tidak Nyata  

Pada saat ini teknologi menjadi sarana yang sangat dominan dan mampu 

mendongkrak   persaingan antar kecamatan dalam satu Kota atau Kabupaten, yang 

paling ketat adalah kemampuan karyawan Kantor Kecamatan Kawalu dalam 

memberikan pelayanan yang terbaik dan menciptakan kenyamanan dan 

kepercayaan antara masyarakat dengan pihak sipil. Produk tidak nyata yang 

diberikan oleh Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya ini adalah segala 

sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan  dan pembuatan surat menyurat atau 

administrasi Negara. 

Salah satu produk kantor kecamatan intangible diberikan secara penuh 

kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan namun tidak terlepas dari 

peraturan dan kebijakan kantor kecamatan mengenai tertib administrasi. 

Pendekatan dengan penuh, sopan santun, keramah tamahan dan rasa hormat dari 

seluruh karyawan merupakan bagian dari salah satu produk intangible yang 

sederhana tetapi sangat berdampak pada pembentukan citra Kantor Kecamatan 

Kawalu. Agar pelayanan yang disediakan oleh kantor Kecamatan  dapat berjalan 

dengan baik, maka disertai dengan konsistensi pelayanan terhadap masyarakat,  

seperti pelayanan surat menyurat dengan cepat dan sedikit melakukan kekeliruan, 

tepat waktu dalam proses pembuatan surat menyurat atau tidak melebihi batas 

waktu yang sudah dijanjikan kepada msyarakat yang bersangkutan. 
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4.1.3 Struktur Organisasi 

Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya mempunyai strusktur 

organisasi yang terdiri dari Kepala, Staf dan Karyawan. Saat ini karyawan Kantor 

Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya berjumlah 15 termasuk staf dan karyawan. 

Dalam struktur organisasi Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya 

terlihat adanya hubungan koordinasi diantara semua bagian, sehingga pengawasan 

yang dilaksanakan oleh kepala terhadap karyawannya dalam  pekerjaan atau 

tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

Jika dilihat dari bentuk organisasi Kantor Kecamtan Kawalu termasuk ke 

dalam bentuk organisasi lini dan staf, dimana dalam organisasi bentuk lini dan 

Staf ini selalu merujuk kepada musyawarh atau diskusi dalam menetukan segala 

sesuatu atau keputusan, merundingkan sesuatu yang dianggap masalah dan 

dipecahkan dengan cara bermusyawarah sehingga hasil dari musyawarah 

ditetapkan oleh pemimpin dan disepakati oleh seluruh karyawan dan dilaksanakan 

pula oleh seluruhnya sesuai kesepakatan bersama dan tidak terlepas dari peraturan 

per undang-undangan, karena menyangkut dengan ketertiban Negara: 

Sifat-sifat organisasi bentuk garis adalah sebagai berikut: 

1) Organisasi kecil dalam arti jumlah karyawan sedikit, aktivitasnya tidak 

terlalu banyak. 

2) Hubungan langsung antar bawahan dengan atasan dapat dilaksanakan 

secara tatap muka (face to face). 

3) Hubungan antara karyawan dengan karyawan lainnya. 

4) Menjalin kerjasama dengan kelpompok 
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5) Meminimalisir perselisihan 

6) Menjaga kerjasama guna mencapai tujuan bersama 

7) Menciptakan loyalitas yang baik. 

 

4.1.3.1 Gambar Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi pada Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. 
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4.1.3.2 Uraian Pekerjaan 

Uraian tugas dan tanggung-jawab camat dan seksi-seksi yang ada pada 

Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Sebelum mengetahui tugas camat 

dan seksi-seksi yang terdapat pada kator kecamatan, maka perlu diketahui fungsi 

dan rincian tugas unit kecamatan menurut peraturan Walikota Tasikmalaya No. 75 

Th 2016 pasal 4 yaitu: 

Camat  mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kehidupan 

bermasyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan 

unsur perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah 

kerjanya sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Walikota. 

Adapun tugas-tugas camat dan seksi-seksi yang berada pada Kantor 

Kecamatan Kawalu adalah sebagai berikut: 

 

4.1.3.2.1 CAMAT 

1) Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja 

kecamatan, 

2) Merumuskan dan menetapkan visi misi serta rencana strategi 

dan program kerja kecamatan untuk mendukung visi misi 

daerah, 

3) Mengoordinasikan pengumpulan data umum kecamatan dan 

penyusunan profile kecamatan, 

4) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, 
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5) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 

6) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

keteriban masyarakat, 

 

4.1.3.2.2 Kelompok Jabatan Fungsional 

1) Melaksanakan sebagian tugas kepala satuan dengan keahlian 

yang melekat padanya, 

2) Menjalankan perintah yang disampaikan General Manager 

yang selanjutnya akan disampaikan kepada para manager, 

3) Menyampaikan laporan yang dibuat para manajer, 

4) Mengambi alih tugas jika sewaktu-waktu General Manager 

berhalangan. 

 

4.1.3.2.3 Sekretaris Kecamatan 

1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan 

penyusunan rencana program dan kegiatan, melaksanakan 

pelayanan administasi umum dan tata usaha, kearsipan, 

adimintrasi umum dan tata usaha, kearsipan, administrasi 

kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta 

mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan program dan 

kegiatan yang diselenggarakan masing-masing seksi, 
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2) Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris 

Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Camat. 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Sekretariat Kecamatan 

menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan 

sekretariat. 

2) Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh 

perangkat/aparatur kecamatan; 

3) Pengelolaan urusan keuangan; 

4) Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian; 

5) Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; 

6) Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka 

penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program 

dan kegiatan kecamatan; 

7) Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah; 

8) Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah 

lainnya yang ada di wilayah kerjanya; 

9) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan 

kegiatan kecamatan; 

10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 
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4.1.3.2.4 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

1. Melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh 

perangkat/aparatur kecamatan; 

2. Melaksanakan tata usaha dan kepgawaian; 

3. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah; 

4. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya 

yang ada di wilayah kerjanya; 

5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Kecamatan sesuai dengan bidang tuasnya. 

 

4.1.3.2.5 Sub Bagian KPEP 

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan (PEP) dan keuangan 

dipimpin oleh seorang kepala sub yang bertanggung jawab kepada 

sekretaris Kecamatan, 

2) Kepala sub bagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan 

mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, administrasi 

pengelolaan barang milik/kekayaan daerah serta perencanaan, evaluasi 

dan pelaporan di lingkungan kecamatan. 

3) Untuk melaksanakan tugas kepala sub bagian perencanaan, evaluasi, 

pelaporan dan keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : 
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4) Menyusun bahan perencanaan program dan kegiatan (restra, renja, dan 

perjanjian kinerja, rencana umum, penganggaran, RKA/DPA 

kesekretarisan kecamatan, 

5) Menyusun bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (laporan 

evaluasi renja dan renstra kecamatan), 

 

4.1.3.2.6 Seksi Pemerintahan   

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

pelaporan urusan pemerintahan. 

1) Menyusun kerja saksi, 

2) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan 

kelurahan, 

3) Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian 

perselisihan antar kelurahan, 

4) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kependudukan. 

 

4.1.3.2.7 Seksi TRANTIB  

Seksi TRANTIB (ketentraman dan ketertiban) mempunyai tugas 

melaksanakan dan membina ketentraman dan ketertiban umum. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka trantib memiliki fungsi 

sebagai berikut : 
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 Melakukan kordinasi dengan kepolisian Negara Republik 

Indonesia atau TNI mengenai program dan kegiatan 

penyelnggaraan ketentraman dan ketertiban umum diilayah 

kecamatan, 

 Melakukan koordinasi dengan pemuka Agama yang berada di 

wilayah sekitar kecamatan, 

 Melakukan pembinaan terhadap LINMAS, 

 Pembinaan terhadap SATLAK dan SATGAS. 

 

4.1.3.2.8 Seksi Kesejahteraan Rakyat 

Seksi kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas sebagai berikut : 

1) Melaksnakan pembinaan keluarga berencana dan bantuan sosial, 

2) Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan penderita cacat, 

3) Pemepersiapkan pembinaan dalam pertolongan dan penanggulangan 

bencana, 

. 

4.1.3.2.9 Seksi Ekonomi Pembangunan 

Tugas ekonomi pembangunan di wilayah Kecamatan memiliki 

tugas sebagai berikut : 

1) Menyusun rencana kerja seksi ekonomi pembangunan,  

2) Mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan 

ekonomi pembangunan, 
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3) Menyimpan bahan fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan 

pembangunan wilayah kerja, 

4) Melakuka pembinan dan pembangunan serta pemantauan kegiatan 

perindustrian, perdagangan, dan pertambangan, 

5) Menyiapkan bahan kordinasi dengan unit kerja terkait/intansi terkait 

dalam hal pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa 

ijin. 

 

4.1.4 Profil Responden 

Profil responden adalah hasil dari survey terhadap objek, dalam hal ini 

karyawan Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagai responden. Data 

karakteristik responden sebanyak 15 orang dengan didasarkan kepada jenis 

kelamin, unit kerja, pendidikan, umur, dan lama kerja. 

Tabel 4.1 

Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%) 

1. Perempuan 16 orang 53,33 

2. Laki-laki 14 orang 46,67 

 Jumlah 30 orang 100 

         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.1 diatas diketahui bahwa sebanyak 16 orang atau 53,33 % 

responden perempuan dan sisanya sebanyak 14 orang atau 46,67% adalah 

responden laki-laki. 
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Tabel 4.2 

Komposisi Responden Berdasarkan Unit Kerja 

No.  

Unit Kerja 

Jumlah 

Responden 

 

Persentase (%) 

1. Kelompok jabatan Fungsional 7 orang 23,33 

2. Sekretaris 2 orang 6,67 

3. Sub Bagian umum dan kepegaaian  3 orang 10 

4 Sub Bagian KPEP 3 orang 10 

5 Seksi Pemerintahan 5 orang 16,67 

6 Seksi TRANTIB 3 orang 10 

7 Seksi Kesejahteraan Rakyat 3 orang 10 

8 Seksi Ekonomi Pembangunan 4 orang  13,33 

 Jumlah 30 orang 100 

  Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.2 diatas diketahui bahwa karyawan hampir rata dalam anggota 

kepegawaiannya. Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa karyawan 

bagaian KJF 7 orang dengan tingkat persentase 23,33%, karyawan bagian 

sekretaris sebanyak 2 orang dengan tingkat persentase 6,67%  bagian KPEP 

sebanyak 3 orang dengan persentase 10 % karyawan bagaian Pemerintahan 

sebanyak 3 orang dengan persentase 10% karyawan bagaian TRANTIB sebanyak 

5 orang dengan persentase 16,67% karyawan bagaian kesejahteraan rakyat 

sebanyak 3 orang dengan persentase 10% dan karyawan bagaian ekonomi 

pembangunan sebanyak 3 orang dengan persentase 10%. 
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Tabel 4.3 

Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah Responden Persentase (%) 

1. SMA 8 orang 26,67 

2. D3 12 orang 40 

3. S1 10 orang 33,33 

 Jumlah 30 orang 100 

   Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa karyawan dengan tingkat 

pendidikan SMA sebanyak 8 orang atau 26,67%, lulusan D3 sebanyak 12 orang 

atau 40%, dan sisanya lulusan S1 sebanyak 10 orang atau 33,33%. 

Tabel 4.4 

Komposisi Responden Berdasarkan Umur 

No. Umur Jumlah Responden Persentase (%) 

1. > 20 tahun 10 orang 33,33 

2. > 30 tahun 12 orang 40 

3. > 40 tahun 4 orang 13,33 

4. > 50 tahun 4 orang 13,33 

 Jumlah 30 orang 100 

   Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa responden dengan umur lebih 

dari 20 tahun sebanyak 10 orang atau 33,33%, lebih dari 30 tahun sebanyak 12 
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orang atau 40%, lebih dari 40 orang sebanyak 4 orang atau 13,33%, dan sisanya 

lebih dari 50 tahun sebanyak 4 orang atau 13,33%. 

Tabel 4.5 

Komposisi Responden Berdasarkan Lama Kerja 

No. Lama Kerja Jumlah Responden Persentase (%) 

1. > 1 tahun 13 43,33 

2. > 10 tahun 9 30 

3. > 20 tahun 8 26,67 

 Jumlah 30 Orang 100 

   Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa responden dengan masa kerja 

lebih dari 1 tahun sebanyak 13 orang atau 43,33%, lebih dari 10 tahun sebanyak 9 

orang atau 30%, dan lebih dari 20 orang sebanyak 8 orang atau 26,67%. 

 

4.1.5 Fasilitas yang Dimiliki 

Fasilitas yang tersedia di Kantor Kecamatan Kawalu Kota adalah salah 

satu kebutuhan masyarakat  dalam melaksanakan aktivitas dan kebutuhan yang 

bersangkutan dengan administrasi negra, sehingga kebutuhan dan kepuasan 

masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. 

 

4.1.5.1 Fasilitas Operasional 

Selain sumber daya manusia yang dimiliki dan berkompeten dibidangnya, 

kantor Kecamtan Kawalu  dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai, 

Berikut adalah daftar saran-sarana pendukung Kantor Kecamatan Kawalu yaitu: 
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1. Kantor Kecamatan yang strategis. 

2. Fasilitas Transportasi yang memadai. 

3. Fasilitas Maintenance yang cukup lengkap (perangkat network) 

4. Ruang pelayanan pembuatan KTP (kartu tanda penduduk) 

5. Ruang pelayanan pembuatan KK (kartu Keluarga) 

6. Fasilitas reservasi via telepon, website dan email. 

  Fasilitas lain yang lebih terperinci yaitu: 

1) Mobil  

2) Motor 

3) Komputer 

4) Komputer Server 

5) Printer 

6) Telpon  

 

4.1.5.2 Fasilitas Umum 

Fasilitas umun yang disediakan Kantor Kecamatan Kawalu diantaranya yaitu: 

1. Tempat  tunggu yang berada didepan dan diluar diluar kantor 

kecamatan, 

2. Toilet yang bersih dan nyaman, 

3. Mushola yang dapat menampung sebanyak 30 orang, 

4. Tempat parkir yang luas, 

5. Akses wifi 
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4.2  Pembahasan  

4.2.1 Uji Validitas dan Reabilitas 

Uji validitas digunakan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian dapat mengukur apa yang seharunya diukur. Berdasarkan hasil 

uji validitas intrumen melalui progam  IBM SPSS 25, untuk mengukur nilai 

validitas ditentukan dengan melihat nilai a = 0.05 dengan jumlah 30 responden. 

Jika hasil validitas berada diatas 0,3 maka dianggap butir pernyataan atau 

instrument sudah valid. 

 

4.2.1.1 Uji Validitas Variabel Pengawasan  

Tabel 4.6  

Koefisien Pengawasan 

VARIABEL (X) PENGAWASAN  

No. Butir 
Pertanyaan 

r Hitung 
r 

Kritik 
Kriteria 

P1 0,356 0,3 Valid 

P2 0,494 0,3 Valid 

P3 0,017 0,3 Tidak Valid 

P4 0,417 0,3 Valid 

P5 0,409 0,3 valid  

P6 0,474 0,3 Valid 

P7 0,541 0,3 Valid 

                      Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa terdapat satu indikator yang tidak 

valid yaitu indikator pertanyaan ke-3 yang nilai korelasinya berada dibawah 0.3, 

selebihnya indikator-indikator yang lain pada variabel Pengaasan (X) memiliki 

nilai korelasi > 0.3 dan dinyatakan valid. 
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4.2.1.2 Uji Validitas Variabel kinerja karyawan 

Tabel 4.7 

Koefisien Kinerja Karyawan 

VARIABEL (Y) KINERJA KARYAWan 

No. Butir Pertanyaan 

r 
Hitung 

r 
Kritik 

Kriteria 

P1 0,587 0,3 Valid 

P2 0,48 0,3 Valid 

P3 0,695 0,3 Valid 

P4 0,577 0,3 Valid 

P5 0,333 0,3 valid  

P6 0,302 0,3 Valid 

P7 0,381 0,3 Valid 

                          Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa indikator-indikator di atas pada 

variabel Pengaasan (Y) memiliki nilai korelasi > 0.3 dan dinyatakan valid. 

 

4.2.2  Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan 

responden dapat dipercaya atau dapat diandalkan, dengan menggunakan analisis 

reliabilitas melalui metode Cronbach's Alpha dimana suatu instrument dikatakan 

reliable bila memiliki keandalan atau alpha sebesar 0.6. 

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil pengujian reliabilitas dengan 

menggunakan alat bantu IBM SPSS Statistics 25. 

 

4.2.2.1 Uji Reliabilitas Pengawasan (x) 

Berikut ini adalah hasil dari output komputer program IBM SPSS Statistics 

23 mengenai uji reliabilitas untuk instrumen disiplin kerja. 
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Tabel 4.8 

Uji Reliabilitas Pengawasan 

 

                               

 

 

                              Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019. 

 Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji reliabilitas variabel pengawasan di atas, 

delapan item indikator memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,686 yaitu lebih 

besar dari 0,6. Berdasarkan ketentuan di atas maka indikator-indikator dalam 

penelitian ini dikatakan reliabel atau dapat diandalkan. 

 

4.2.2.2 Uji Reliabilitas Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan  adalah instrumen kedua yang akan diuji. Uji reliabilitas 

untuk variabel Kinerja karyawan  disajikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.9 

Uji Reliabilitas Kinerja 

 

 

 

Sumbr : Hasil Pengolahan kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji reliabilitas variabel kinerja karyawan 

menyatakan bahwa kedelapan item indikator memiliki nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,660 yaitu lebih besar dari 0,6. Berdasarkan ketentuan di atas maka 

indikator-indikator dalam penelitian ini dikatakan reliabel atau dapat diandalkan. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

 

0,686 

 

8 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

 

0,660 

 

7 
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4.2.3 Pelaksanaan Pengawasan 

Untuk membuat Tabel Kriteria Pengawasan, sebelumnya kita harus 

menentukan Jarak Interval terlebih dahulu, Jarak Interval dicari dengan rumus 

sebagai berikut: 

   
  ( )    ( )

 
 
      

 
 
   

 
    

 

Tabel 4.10 

Kriteria Pengawasan 

Nilai  Kriteria 

126-150 Sangat Baik 

102-125 Baik 

78-101 Cukup Baik 

54-77 Tidak Baik 

30-53 Sangat Tidak Baik 

               Sumber: Hasil olahan katagori nilai 

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada 30 responden, diperoleh hasil mengenai pengawasan pada 

Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya yang dapat dilihat pada analisisnya 

sebagai berikut: 

1. pimpinan menetapkan standar kerja dengan baik 

 Tanggapan karyawan mengenai  pimpinan menetapkan standar kerja 

dengan baik adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

pimpinan menetapkan standar kerja dengan baik 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Respond 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 24 120 80,00 

Setuju 4 6 24 20,00 

Cukup 3 0 0 0,00 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah  30 144 100 

 

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh tanggapan karyawan mengenai pimpinan 

menetapkan standar kerja dengan baik termasuk dalam kategori sangat 

baik dengan skor 144. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 

24 orang atau 80,00%, cukup sebanyak 6 orang atau 20%. Artinya, 

karyawan menyatakan pimpinan menetapkan standar kerja dengan baik. 

2. Pimpinan melakukan pengawasan sesuai dengan standar kerja yang 

sudah di tentukan  

Tanggapan karyawan mengenai Pimpinan melakukan pengawasan sesuai 

dengan standar kerja yang sudah di tentukan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 12 

Pimpinan melakukan pengawasan sesuai dengan standar kerja 

yang sudah ditentukan 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Respond 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 9 45 30,00 

Setuju 4 15 60 50,00 

Cukup 3 6 18 20,00 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah  30 123 100 

        Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 
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Berdasarkan tabel 4. 12 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

Pimpinan melakukan pengawasan sesuai dengan standar kerja yang sudah 

di tentukan termasuk dalam kategori baik dengan skor 123. Karyawan 

yang menyatakan  sangat setuju sebanyak 9 orang atau 30%,  setuju 

sebanyak 15 orang atau 50% dan yang menyatakan cukup setuju 

sebanyanyak 6 orang atau 20% Artinya, Pimpinan melakukan pengawasan 

sesuai dengan standar kerja yang sudah di tentukan. 

3. Pimpinan sering melakukan pemeriksaan hasil kerja karyawan 

Tanggapan karyawan mengenai Pimpinan sering melakukan pemeriksaan 

hasil kerja karyawan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 13 

Pimpinan sering melakukan pemeriksaan hasil kerja karyawan 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Respond 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 7 35 23,33 

Setuju 4 16 64 53,33 

Cukup 3 7 21 23,33 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah  30 120 100 

         Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Pimpinan 

sering melakukan pemeriksaan hasil kerja karyawan termasuk dalam 

kategori baik dengan skor 120. Karyawan yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 7 orang atau 23,33%,  setuju sebanyak 16 orang atau 53,33%.  

Dan yang menyatakan cukup sebanyak 7 atau 23,33% Artinya, Pimpinan 

sering melakukan pemeriksaan hasil kerja karyawan . 
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4. Pimpinnan sering membandingkan hasil kerja dengan hasil kerja 

karyawan sebelumnya  

Tanggapan karyawan mengenai Pimpinnan sering membandingkan hasil 

kerja dengan hasil kerja karyawan sebelumnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 14 

Pimpinnan sering membandingkan hasil kerja dengan 

hasil kerja karyawan sebelumnya 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Respond 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 7 35 23,33 

Setuju 4 18 72 60,00 

Cukup 3 5 15 16,67 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah  30 122 100,00 

        Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh tanggapan karyawan Pimpinnan sering 

membandingkan hasil kerja dengan hasil kerja karyawan sebelumnya 

termasuk dalam kategori baik dengan skor 122. Karyawan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 7 orang atau 23,33%,  setuju sebanyak 

18 orang atau 60 %. Dan yang menyatakan cukup debanyak 5 orang atau 

16,67%. Artinya Pimpinnan sering membandingkan hasil kerja dengan 

hasil kerja karyawan sebelumnya. 

5. Pimpinnan memberikan teguran atas kesalahan yang dilakukan 

karyawan  

Tanggapan karyawan mengenai Pimpinnan memberikan teguran atas 

kesalahan yang dilakukan karyawan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Pimpinnan memberikan teguran atas kesalahan 

yang dilakukan karyawan 

 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Respond 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 7 35 23,33 

Setuju 4 17 68 56,67 

Cukup 3 6 18 20,00 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah  30 121 100,00 

        Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

Pimpinnan memberikan teguran atas kesalahan yang dilakukan karyawan 

termasuk dalam kategori baik dengan skor 121. Karyawan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 7 orang atau 23,33%, dan yang 

menyatakan setuju sebanyak 17 0rang atau 56,67%. Dan yang menyatakan 

cukup sebanyak 6 orang atau 20%. Artinya Pimpinnan memberikan 

teguran atas kesalahan yang dilakukan karyawan . 

6. Pimpinnan sering memberikan solusi perbaikan atas kesalahan yang 

dilakukan karyawan  

Tanggapan karyawan mengenai  Pimpinnan sering memberikan solusi 

perbaikan atas kesalahan yang dilakukan karyawan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 

Pimpinnan sering memberikan solusi perbaikan atas kesalahan yang 

dilakukan karyawan 

 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Respond 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 10 50 33,33 

Setuju 4 19 76 63,33 

Cukup 3 1 3 3,33 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah  30 129 100,00 

        Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Pimpinnan 

sering memberikan solusi perbaikan atas kesalahan yang dilakukan 

karyawan termasuk dalam kategori sangat baik dengan skor 129. Karyawan 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang atau 33,33%, yang 

menyatakan setuju sebanyak 19 orang atau 63,33% dan yang menyatakan 

cukup sebanyak 1 orang atau 3.33%. Artinya Pimpinnan sering memberikan 

solusi perbaikan atas kesalahan yang dilakukan karyawan . 

 

1. Tabel kriteria rekapitulasi 

Untuk membuat Tabel Kriteria Rekapitulasi pengawasan, sebelumnya kita 

harus menentukan Jarak Interval terlebih dahulu, Jarak Interval dicari dengan 

rumus sebagai berikut: 

   
  ( )( )    ( )( )
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Tabel 4.17 

kriteria rekapitulasi 

Nilai Kriteria 

756-900 Sangat Baik 

612-755 Baik 

468-611 Cukup Baik 

324-467 Tidak Baik 

180-323 Sangat Tidak Baik 

                   Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

2. Tabel Rekapitulasi Pengawasan  

Dari penilaian indikator-indikator pada tabel-tabel distribusi frekuensi 

pengawasan, maka dapat diketahui bahwa nilai dari tanggapan responden terhadap 

pengawasan pada Ksntor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 18 

Tabel Rekapitulasi Pengawasan 

No. 

 

Pertanyaan 

 

Target 

Skor 

Sekor 

Tercapai 

 

Kriteria 

 

1 
Pimpinan menetapkan standar kerja 

dengan baik 
150 144 

sangat baik 

2 

Pimpinan melakukan pengawasan 

sesuai dengan standar kerja yang 
sudah di tentukan 

150 123 Baik 

3 
Pimpinan sering melakukan 

pemeriksaan hasil kerja karyawan 
150 120 Baik 

4 

Pimpinnan sering membandingkan 

hasil kerja dengan hasil kerja 

karyawan sebelumnya 

150 122 Baik 

5 

Pimpinnan memberikan teguran 

atas kesalahan yang dilakukan 

karyawan 

150 121 Baik 

6 

Pimpinnan sering memberikan 

solusi perbaikan atas kesalahan 

yang dilakukan karyawan 

150 129 Sangat Baik 

Jumlah  759 Sangat Baik 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 
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Berdasarkan  pada tabel 4.18 pengawasan pada Kantor Kecamatan Kawalu 

Kota Tasikmalaya termasuk kategori sangat baik dengan jumlah skor sebanyak 

759. Artinya, pelaksanaan  pengawasan  pada Kantor Kecamatan Kawalu Kota 

Tasikmalaya sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator: Pimpinan 

menetapkan standar kerja dengan baik, Pimpinan melakukan pengawasan sesuai 

dengan standar kerja yang sudah di tentukan, Pimpinan sering melakukan 

pemeriksaan hasil kerja karyawan, Pimpinnan sering membandingkan hasil kerja 

dengan hasil kerja karyawan sebelumnya, Pimpinnan memberikan teguran atas 

kesalahan yang dilakukan karyawan, Pimpinnan sering memberikan solusi 

perbaikan atas kesalahan yang dilakukan karyawan. 

 

4.2.4 Pelaksanaan Kinerja Karyawan 

Untuk membuat Tabel Kriteria kinerja karyawan, sebelumnya kita harus 

menentukan Jarak Interval terlebih dahulu, Jarak Interval dicari dengan rumus 

sebagai berikut: 

   
  ( )    ( )

 
 
       

 
 
   

 
    

 

Tabel 4. 19 

Kriteria Kinerja  Karyawan 

Nilai Kriteria 

126-150 Sangat Baik 

102-125 Baik 

78-101 Cukup Baik 

54-77 Tidak Baik 

30-53 Sangat Tidak Baik 

                Sumber: Hasil olahan katagori nilai 
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Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada 30 responden, diperoleh hasil mengenai kinerja karyawan pada 

Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya yang dapat dilihat pada analisis 

sebagai berikut: 

1. Saya memiliki kemampuan lebih dalam bekerja 

Tanggapan karyawan  mengenai  Saya memiliki kemampuan lebih dalam 

bekerja  adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 20 

Saya memiliki kemampuan lebih dalam bekerja 

 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Respond 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 7 35 23,33 

Setuju 4 16 64 53,33 

Cukup 3 7 21 23,33 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah  30 120 100,00 

      Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel 4.20 diperoleh tanggapan karyawan Saya memiliki 

kemampuan lebih dalam bekerja termasuk dalam kategori  baik dengan 

skor 120. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7. orang 

atau 23,33%, setuju sebanyak 16 orang atau 53,33% yang menyatakan 

cukup setuju sebanyak 7 orang atau 23,33%.  Artinya, Saya memiliki 

kemampuan lebih dalam bekerja . 

2. Saya melakukan pekerjaan dengan sanagat teliti 

Tanggapan karyawan mengenai Saya melakukan pekerjaan dengan sanagat 

teliti adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.21 

Saya melakukan pekerjaan dengan sanagat teliti 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Respond 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 8 40 26,67 

Setuju 4 15 60 50,00 

Cukup 3 7 21 23,33 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah  30 121 100,00 

     Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel 4.21 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Saya 

melakukan pekerjaan dengan sanagat teliti termasuk dalam kategori baik 

dengan skor 121. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8. 

orang atau 26,67%, dan yang menyatakan setuju sebanyak 15 orang atau 

50% dn yang menyatakan cukup setuju sebanyak 7 orang atau 23,33%. 

ArtinyaSaya melakukan pekerjaan dengan sanagat teliti. 

3. Saya memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik guna 

memberikan kepuasan 

Tanggapan karyawan mengenai Saya memberikan pelayanan terhadap 

masyarakat dengan baik guna memberikan kepuasan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 22 

Saya bekerja sesuai dengan jam oprasional 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Respond 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 2 10 6,67 

Setuju 4 11 44 36,67 

Cukup 3 10 30 33,33 

Tidak setuju 2 7 14 23,33 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah  30 98 100,00 

     Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 
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Berdasarkan tabel 4. 22 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Saya 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik guna 

memberikan kepuasan termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor 

98. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau 

6,67%, dan yang menyatakan  setuju sebanyak 11 orang atau 36,67% yang 

menyatakan cukup setuju sebanyak 10 orang atau 33,33% yang menyakan 

tidak setuju sebanyak 7 orang atau 23,33%  Artinya, Saya memberikan 

pelayanan terhadap masyarakat dengan baik guna memberikan kepuasan. 

4. Saya menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu 

Tanggapan karyawan mengenai Saya menyelesaikan pekerjaan dengan 

cepat dan tepat waktu adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 23 

Saya menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Respond 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 7 35 23,33 

Setuju 4 18 72 60,00 

Cukup 3 5 15 16,67 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah  30 122 100,00 

 Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel 4.23 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Saya 

menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu termasuk dalam 

kategori baik dengan skor 122. Karyawan yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 7 orang atau 23,33%, dan yang menyatakan setuju sebanyak 18 

orang atau 60,00%, dan yang menyatakan cukup setuju sebanyak 5 orang 
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atau 16,678%.  Artinya, Saya menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan 

tepat waktu . 

5. Saya mampu bekerja sama dengan kelompok ataupun organisasi 

Tanggapan karyawan mengenai Saya mampu bekerja sama dengan 

kelompok ataupun organisasi adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4. 24 

Saya mampu bekerja sama dengan kelompok ataupun organisasi 

 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Respond 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setujus 5 8 40 26,67 

Setuju 4 14 56 46,67 

Cukup 3 8 24 26,67 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah  30 120 100,00 

 Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

 

Berdasarkan tabel 4. 24 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Saya 

mampu bekerja sama dengan kelompok ataupun organisasi termasuk 

dalam kategori baik dengan skor 120. Karyawan yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 8 orang atau 26,67%, dan yang menyatakan setuju 

sebanyak 14 orang atau 46,67 dan yang menyatakan cukup setuju 

sebanyak 8 orang atau 26,67%. sArtinya, Saya mampu bekerja sama 

dengan kelompok ataupun organisasi. 
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6. Saya selalu menjaga kekompakan dalam melaksanakan kewajiban 

dan tanggung jawab dalam bekerja  

Tanggapan karyawan mengenai Saya selalu menjaga kekompakan dalam 

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam bekerja adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4. 25 

Saya selalu menjaga kekompakan dalam melaksanakan kewajiban dan 

tanggung jawab dalam bekerja 

 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Respond 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 1 5 3,33 

Setuju 4 18 72 60,00 

Cukup 3 11 33 36,67 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah  30 110 100,00 

     Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

 

Berdasarkan tabel 4. 25 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Saya 

selalu menjaga kekompakan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung 

jawab dalam bekerja termasuk dalam kategori baik dengan skor 110. 

Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang atau 3,33% 

yang menyatakan setuju sebanyak 18 orang atau 60,00% dan yang 

menyatakan cukup setuju sebanyak 11 orang atau 36,67%. Artinya, Saya 

selalu menjaga kekompakan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung 

jawab dalam bekerja . 



83 
 

7. saya menjunjung tinggi solidaritas dengan karyawan lainnya 

Tanggapan karyawan mengenai S saya menjunjung tinggi solidaritas 

dengan karyawan lainnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 26 

Saya dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap intansi/ lembaga 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Respond 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 10 50 33,33 

Setuju 4 19 76 63,33 

Cukup 3 1 3 3,33 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah  30 129 100,00 

     Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel 4.26 diperoleh tanggapan karyawan mengenai saya 

menjunjung tinggi solidaritas dengan karyawan lainnya termasuk dalam 

kategori sangat baik dengan skor 129. Karyawan yang menyatakan sangat  

setuju sebanyak 10 orang atau 33,33%, dan yang menyatakan setuju 

sebanyak 19 orang atau 63,33% dan yang menyatakan cukup setuju 

sebanyak 1 orang atau 3,33%. Artinya, saya menjunjung tinggi solidaritas 

dengan karyawan lainnya. 

1. Tabel Kriteria Rekapitulasi 

Untuk membuat Tabel Kriteria Rekapitulasi Kinerja Karyawan, sebelumnya 

kita harus menentukan Jarak Interval terlebih dahulu, Jarak Interval dicari dengan 

rumus sebagai berikut: 

   
  ( )( )    ( )( )
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Tabel 4. 27 

kriteria rekapitulasi 

Nilai Kriteria 

882-1050 Sangat Baik 

714-881 Baik 

546-713 Cukup Baik 

378-455 Tidak Baik 

210-377 Sangat Tidak Baik 

                        Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

2. Tabel Rekapitulasi Kinerja Karyawan 

Dari penilaian indikator-indikator pada tabel-tabel distribusi frekuensi 

Kinerja Karyawan, maka dapat diketahui bahwa nilai dari tanggapan responden 

terhadap kinerja karyawan pada K sntor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 28 

Rekapitulasi Kinerja Karyawan 

No. Pertanyaan 
Target 

Skor 

Sekor 

Tercapai 
Kriteria 

1 
Saya memiliki kemampuan lebih 

dalam bekerja  
150 120 Baik 

2 
Saya melakukan pekerjaan dengan 

sanagat teliti 
150 121 Baik 

3 

Saya memberikan pelayanan 

terhadap masyarakat dengan baik 

guna memberikan kepuasan  

150 98 Cukup Baik 

4 
Saya menyelesaikan pekerjaan 

dengan cepat dan tepat waktu 
150 122  Baik 

5 
Saya mampu bekerja sama dengan 

kelompok ataupun organisasi 
150 120  Baik 

6 

Saya selalu menjaga kekompakan 

dalam melaksanakan kewajiban 

dan tanggung jawab dalam bekerja 

150 110  Baik 

7 
saya menjunjung tinggi solidaritas 

dengan karyawan lainnya 
150 129 Sangat Baik 

Jumlah 820 Baik 

 Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 
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Berdasarkan pada tabel 4.28 Kinerja Karyawan pada Kantor Kecamatan 

Kawalu Kota Tasikmalaya termasuk kategori baik dengan jumlah skor sebanyak 

820. Artinya, pelaksanaan Kinerja Karyawan pada Kantor Kecamatan Kawalu 

Kota Tasikmalaya baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator: Saya 

memiliki kemampuan lebih dalam bekerja, Saya melakukan pekerjaan dengan 

sanagat teliti, Saya memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik guna 

memberikan kepuasan, Saya menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat 

waktu, Saya mampu bekerja sama dengan kelompok ataupun organisasi, Saya 

selalu menjaga kekompakan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab 

dalam bekerja, saya menjunjung tinggi solidaritas dengan karyawan lainnya. 

 

4.2.5 Analisis Data 

4.2.5.1 Analisis Koefisien Korelasi  

Analisis Koefisien Korelasi Pearson adalah untuk mengetahui adanya 

derajat/kekuatan hubungan Pengawasan terhadap kinerja karyawan pada Kantor 

Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Output dari program IBM SPSS Statistics 

25 diperoleh nilai koefisien korelasi seperti yang tertera pada tabel 4.30. 

Tabel 4. 30 

Koefisien Korelasi 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,664
a
 0,441 0,421 1,80165 

a. Predictors: (Constant), Pengawasan 

 Sumber: Hasil olahan spss 25 dari kuesioner 2019 
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Berdasarkan analisis diatas, maka didapatkan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,664 atau 66,40%. Hal ini menunjukan bahwa pengawasan mempunyai 

hubungan yang kuat terhadap kinerja karyawan pada Kantor Kcamatan Kawalu 

kota Tasikmalaya. 

 

4.2.5.2 Koefisien Determinasi (  ) 

             Sedangkan untuk menghitung besarnya pengaruh pengawasan terhadap 

kinerja karyawan pada Kantor Kecamatan Kawalu Koa Tasikmalaya berdasarkan 

koefisien korelasi pearson dengan menggunakan rumus koefisien determinasi 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 31 

Tabel Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,664
a
 0,441 0,421 1,80165 

a. Predictors: (Constant), Pengawasan 

Sumber: Hasil olahan spss 25 dari  kuesioner 2019 

 KD = ( )  x 100% 

                         = ((     )  x 100% 

                         = 0,4408  x 100% 

                         = 44,08 % 

Dari hasil diatas maka Pengawasan memberikan pengaruh sebesar 44, 

08% terhadap kerja karyawan pada Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. 

Sisanya sebesar 100% - 44,08% = 55,92%, disebabkan oleh variabel lainnya 
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4.2.5.3 Analisis Regresi Linier Sederhana 

             Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel 

terikat dengan menggunakan variabel bebas. Dalam hal ini untuk mengetahui 

pengaruh pengawasan terhadap kinerja karyawan pada Kantor Kecamatan Kawalu 

Kota Tasikmalaya.. Hasil dari SPSS regresi linear sederhana adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 32 

Analisis Regresi Linear Sederhana 

Sumber: Hasil olahan spss 25 dari kuesioner 2019 

 

Karena nilai regresi bernilai plus (+), maka dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa Pengawasan (X) berpengaruh positif terhadap Kinerja karyawan (Y). 

Sehingga model persamaan regresinya adalah: 

Y = 5,714 + 0,855 X 

Untuk mengatahui nilai koefisien regresi tersebut, maka kita dapat berpedoman 

pada output yang berada pada tabel coefficients berikut: 

a = Angka konstan dari Unstandardized Coefficients. Angka ini 

merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 5,714 4,609  1,240 0,225 

Pengawasan 0,855 0,182 0,664 4,703 0,000 

a. Dependent Variable: Kinerja karyawan 
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ada Disiplin Kerja (X) maka nilai konsisten Kinerja karyawan (Y) 

adalah sebesar 5,714. 

b = Angka koefisien regresi. Nilainya sebesar 0,855. Angka ini 

mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat pengawasan 

(X), maka Kinerja Karyawan (Y) akan meningkat sebesar 0,855. 

Dari analisis regresi diatas dapat diketahui bahwa nilai dari a adalah 

16,534. Nilai ini menunjukkan bahwa pada saat Pengawasan (X) bernilai nol, 

maka kinerja karyawan (Y) akan bernilai 16,534. Sedangkan nilai dari b yaitu 

sebesar 0,855 menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan disiplin sebesar satu 

satuan, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,855 satuan. 

 

4.2.5.4  Uji parsial ( t ) 

Uji t merupakan salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisis regresi 

linear sederhana maupun analisis regresi linear multiples (berganda). Uji t 

bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen (X) 

secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel 

dependen (Y).  

Dengan menggunakan program IMB SPSS Statistics 25, dilakukan 

pengujian signifikasi parameter individu, pengujian dilakukan dengan 

menggunakan significance level (α = 5%). 
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Tabel 4.33 

Uji t (parsial) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,714 4,609  1,240 ,225 

Pengawasan ,855 ,182 ,664 4,703 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja karyawan 

Sumber: Hasil olahan spss 25 dari  kuesioner 2019. 

Berdasarkan Hasil pengujian SPSS diatas menunjukkan variabel 

Pengawasan (X) terhadap Kinerja Karyawan (Y) dengan menggunakan batas 

signifikansi (α) = 0,05, diperoleh nilai t hitung = 4,703 dengan tingkat signifikansi 

0,009 yaitu < 0,05 (batas signifikansi). Hal ini berarti variabel Pengawasan (X) 

berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh peneliti, Haryono dkk 

pada tahun  (2010) mengenai pengaruh pengawasan, koordinasi disiplin kerja 

dan kompensasi terhadap efektivitas kerja karyawan dinas pendapatan dan dan 

investasi daerah Kabupaten Purbalingga. Populasi dala penelitian ini adalah 

Karyawan Dinas Pendapatan dan Investasi daerah Kabupaten Purbalingga. 

Penentuan sampel dilakukan dengan metode stratified purposive sampling. 

Penentuan strata dilakukan berdasar jabatan, penetuan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode slovin. Dengan menggunakan persentase kelonggaran 

(10%) maka dari populasi pegaai dinas Pendapatan dan Investasi daerah 

Kabupaten Purbalingga sebanyak 166 pegawai diperoleh ukuran sampel 

sebanyak 62,41 (63 orang). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan, 

koordinasi, disiplin kerja dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 
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efektivitas kerja karyawan Dinas pendapatan Daerah dan Investasi Kabupaten 

Purbalingga. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Putri Qory dengan judul pengaruh 

pengawasan terhadap efektivitas kerja karyawan pada PT. Angkasa Pura II 

(persero) Medan. Dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengawasan 

terhadap efektivitas kerja karyawan pada kantor dinas PT. Angkasa Pura II 

(persero). Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya pengaruh pengawasan (x) 

terhadap efektifitas (y) pada kantor Angkasa pura II. Analisis koefisien 

determinasi  (  )  dilihat dari Adjusted      sebesar  78,3% yang berarti variabel 

efektivitas kerja karyawan (y) dapat dijelaskan oleh variabel pengawasan (x) 

sedangkan sisanya merupakan kontribusi variabel independen lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini. 
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BAB V 

B KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah diolah mengenai 

pengaruh Pengawasan terhadap kinerja karyawan pada kantor Kecamatan Kawalu 

Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa :  

1. Pengawasan pada Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya termasuk 

kedalam katagori cukup baik, artinya pelaksanaan pengawasan terhadap 

karyawan cukup baik. 

2. Kinerja karyawan pada Kantor kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya 

termasuk katagori baik, artinya kinerja karyawan Kecamatan Kawalu baik. 

3. Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan pada kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Dengan 

demikian semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan maka akan 

semakin tinggi pula tingkat  kinerja karyawan intansi atau lembaga.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

Bagi lembaga/intansi Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Akan sangat  lebih 

baik jika pimpinan lebih tegas terhadap karyawannya, dan juga dalam 

menjalankan kebijakan yang sudah disepakati.  
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1. Bagi karyawan Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, sebaiknya 

saling memahami karakter satu sama lainnya, agar tercipta kerjasama yang 

lebih harmonis, tingkatkan kualitas bekerja, tingkatkan pelayanan terhadap 

masyarakat dengan 3S (salam, senyum dan sapa),  berikan pelayanan yang 

baik cepat tepat dan efesien terhadap kebutuhan maysrakayat. 

2. Bagi peneliti. Gunakan waktu dengan benar meneliti bukan berarti untuk 

mencari kesalahan yang terhalangi melainkan meneliti untuk mencari 

solusi. 
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