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ABSTRAK 

Ichtiarini. 2019. “Pengaruh Pengawasan Kerja Dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Pegawai BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun.” Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, 

Fakultas Ekonomi Bisni Islam, IAIN PONOROGO. 

Pembimbing Ridho Rokamah, S. Ag., M.S.I. 

 

Kata Kunci : Kuantitas kerja, kualitas kerja, kemandirian, dan 

inisiatif. 

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh 

adanya kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata di 

lapangan. Di mana dalam teori disebutkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah pengawasan kerja 

dan disiplin kerja. Sedangkan menurut hasil wawancara dengan 

pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, menyatakan 

bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai bukan 

pengawasan kerja dan disiplin kerja, melainkan cara kerja 

pimpinan, gaji, tingkat promosi, bonus, juga pelatihan dan 

pengembangan diri. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk 

menguji kembali teori yang sudah ada karena adanya 

kesenjangan tersebut. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah: 

1) Apakah pengawasan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, 2) Apakah 

disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun, 3) Apakah pengawasan dan 

disiplin kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
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kuisioner yang disebarkan kepada para pegawai BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun , sampel yang diambil sebanyak 42 

responden, data yang diperoleh kemudian diolah dengan 

menggunakan alat bantu IMB SPSS 21 dan analisis dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini 

meliputi uji validitas dan reliabilitas, analisis linieritas, uji 

asumsi klasik, uji deskripsi, uji hipotesis, dan uji koefisien 

determinasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) 

Bedasarkan uji t variabel X1 diperoleh nilai signifikan 0,703 > 

0,05 sehingga pengawasan kerja tidak berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai, 2) Bedasarkan uji t variabel X2 diperoleh nilai 

signifikasi 0,000 <0,05 sehingga disiplin kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, 3) Berdasarkan 

Uji F diperoleh nilai signifikasi 0,000<0,05 sehingga 

pengawasan kerja dan disiplin kerja secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank Syariah menurut Undang-undang No.21 Tahun 

2008 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan 

perbankan syariah ialah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya bedasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya 

terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
1
 

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. merupakan 

Bank Syariah yang secara resmi beroperasi pada tanggal 

17 November 2008, hadir mempersembahkan sebuah bank 

ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan 

pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan 

beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan 

prinsip syariah. Saat ini PT Bank Syariah Tbk menjadi 

bank syariah  ketiga terbesar bedasarkan aset. PT Bank 

Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, 

jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. 

Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank 

Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern 

                                                             
1
 Andri Soemitra,M.A, Bank & Lembaga Keuangan Syariah 

(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), 61. 
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terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan 

perbankan.
2
 

Pencapaian tujuan suatu perusahaan sangat 

berpedoman dan pada potensi sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh masing-masing pegawai. Oleh sebab itu, 

perusahaan harus mempunyai manajemen sumber daya 

manusia yang baik sebab manajemen sumber daya 

manusia bukan hanya aktivitas strategi berkala, melainkan 

juga merupakan sesuatu yang pokok dalam pencapaian 

tujuan organisasi.
3
 Untuk mencapai tujuan organisasi 

tersebut setiap organisasi harus selalu berusaha 

meningkatkan kinerja para pegawainya. Kinerja yang baik 

bagi perusahaan tergantung dari sumber daya manusianya, 

selain itu juga diperlukan penilaian dan pengawasan oleh 

pihak perusahaan agar dapat menghasilkan informasi yang 

akurat tentang perilaku dan kinerja para pegawai, dengan 

demikian keberlangsungan suatu perusahaan tergantung 

oleh kinerja pegawai. 

Dalam bukunya Edy Sutrisno disebutkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah 

efektivitas dan efisiensi, otoritas dan tanggung jawab, 

disiplin, inisiatif, pengawasan, dan motivasi.
4
 Kinerja 

sangat dipengaruhi oleh tingkat pengawasan pada saat jam 

kerja sedang berlangsung. Pengawasan kerja yang tidak 

                                                             
2
 

http://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah_BRISyariah, 

diakses pada 12 Desember 2018. 
3
 Simamora Henry, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: 

STIE YKPN, 2006), 156. 
4
 Edy sutrisno, Budaya Organisasi (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2011), 176. 

http://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah_BRISyariah
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optimal dapat memungkinkan pegawai bertindak 

semaunya sendiri bahkan bisa melakukan pelanggaran 

yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di 

perusahaan.
5
 

 Namun teori tersebut bertolak belakang dengan 

fakta dilapangan, dimana hasil wawancara dengan 

pimpinan perusahaan bernama bapak Bosman mengatakan 

bahwa pengawasan tinggi maupun rendah, kinerja tetap 

tinggi. Karena sistem pengawasan pegawai di BRI Syariah 

kantor cabang Madiun ada dua yaitu melalui pantauan 

CCTV yaitu pengawasan untuk pegawai yang bekerja di 

dalam ruangan perusahaan dan pengawasan pada hasil 

kerja atau pencapaian target kerja untuk pegawai yang 

bekerja di luar ruangan perusahaan seperti bagian 

marketing. Terdapat semacam SOP sendiri yang khusus 

untuk pegawai bagian marketing yaitu form DSAR yang 

harus selalu diisi oleh marketing sebagai bukti pengawasan 

setiap harinya. Sehingga kinerja pegawai yang bekerja di 

luar ruangan perusahaan harus tetap tinggi karena adanya 

tuntutan pencapaian target kerja dari perusahaan.
6
 

Pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai 

suatu cara yang dilakukan sebuah organisasi atau 

perusahaan dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan 

efisien, sehingga tercapainya visi dan misi dari organisasi.
7
 

Kesimpulannya Pengawasan merupakan proses untuk 

                                                             
5
 T. Hani Handoko, Manajemen Sumber Edisi 2 (Yogyakarta: BPFE, 

2003), 366. 
6
 Boman, Wawancara, 21 Februari 2019. 

7
 Irham Fahmi, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan 

Aplikasi (Bandung: alvabeta, 2016), 151. 
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memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai 

dengan apa yang direncanakan. 

Selain pengawasan kinerja dapat diukur dari sikap 

disiplin yang dimiliki masing-masing pegawai. 

kedisiplinan dapat didefinisikan sebagai tingkat kepatuhan 

dan ketaatan kepada peraturan yang telah berlaku serta 

bersedia menerima sanksi atau hukuman jika melanggar 

aturan yang ditetapkan.
8
 Disiplin kerja yang tinggi secara 

otomatis akan menghasilkan kinerja yang baik pula. 

Disiplin kerja merupakan kegiatan manajemen untuk 

menjalankan standar-standar organisasi.
9
 

Teori tersebut bertolak belakang dengan fakta 

dilapangan, dimana berdasarkan fakta yang digali melalui 

wawancara dengan pegawai bernama Farhan mengatakan 

bahwa disiplin tinggi maupun rendah, kinerja tetap tinggi. 
10

 Hasil wawancara dengan pegawai BRI Syariah KC 

Madiun yang bernama Novika mengatakan faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai bukan dari faktor 

pengawasan dan disiplin kerja. Namun karena faktor 

tingkat bonus, promosi, dan juga pelatihan dan 

pengembangan diri yang dilakukan di BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun.
11

 

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu 

pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun yang 

bernama Bekti, beliau mengatakan bahwa faktor yang 

                                                             
8
 Ibid., 75. 

9
 T. Hani Handoko, Manajemen Personalia Dan Sumber Daya 

Manusia edisi 2 (Yogyakarta: BPFE, 2001), 208. 
10

 Farhan, Wawancara, 21 Februari 2019. 
11

 Novika, Wawancara, 20 Februari 2019. 
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mempengaruhi kinerja pegawai adalah cara kerja 

pimpinan, saat  karyawan menghadapi permasalahan 

dimana para pegawai harus melapor dan siapa yang 

bertugas untuk membantu mencari solusi. Dan ia 

mengatakan bahwa kepuasan pengawasan dan disiplin 

kerja tidak mempengaruhi kinerja pegawai BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun.
12

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis 

tertarik untuk mengambil judul “pengaruh pengawasan dan 

disiplin kerja terhadap kinerja pegawai BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah  pengawasan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun ? 

2. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun ? 

3. Apakah pengawasan dan disiplin kerja berpengaruh 

secara simultan terhadap kinerja pegawai BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaruh 

pengawasan kerja terhadap kinerja pegawai pada BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaruh 

disiplin kerja terhadap kinerja pegawai BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaruh 

                                                             
12

 Bekti, Wawancara, 21 Februari 2019. 
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pengawasan dan disiplin kerja terhadap kinerja 

pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

D. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki 

manfaat dalam pengembangan suatu bidang keilmuan baik 

secara praktis maupun teoritis. Adapun manfaat yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sarana 

yang tepat untuk mengetahui dan memahami 

mengenai pengaruh pengawasan kerja dan disiplin 

kerja terhadap kinerja pegawai BRI Syariah Kantor 

cabang Madiun. Serta menambah referensi 

pengetahuan khususnya di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

informasi tambahan bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan dan yang berkepentingan dalam dunia 

perbankan tentang pengawasan kerja dan disiplin kerja 

yang ada hubungannya dengan kinerja pegawai 

sehingga dapat meningkatkan kinerja pada pegawai. 

E. Sistematika Penulisan  

Agar penelitian ini bisa tersusun secara sistematis, 

maka peneliti menyusunnya kedalam lima bab yaitu : 

BAB I. Pendahuluan  

Dalam bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang 

melatarbelakangi masalah berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II. Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka 

Berfikir dan Hipotesis 

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori variabel 

independen dan dependen dan hubungan antar variabel, 

jabaran tentang penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III. Metode Penelitian 

Dalam bab ini menjelaskan tentang rancangan 

penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil dan 

pembahasan pengujian instrumen (validitas dan 

reliabilitas), hasil pengujian linieritas, hasil pengujian 

deskripsi, hasil pengujian hipotesis melalui uji regresi 

linier ganda , hasil uji asumsi klasik, uji t dan uji F, hasil 

uji koefosien determinasi dan pembahasan. 

BAB V. Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang 

menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang 

disesuaikan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang 

disajikan secara singkat dan jelas. Sedangkan saran 

merupakan himbauan kepada pembaca dan instansi terkait 



8 
 

 

agar dapat dijadikan sumber pengetahuan yang bermanfaat 

serta dapat dijadikan bahan kajian peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Pegawai 

a. Pengertian Kinerja Pegawai 

Arti kinerja sebenarnya berasal dari kata-

kata job performance dan di sebut juga actual 

performance atau prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang telah dicapai oleh seseorang 

karyawan. 
1
 

Kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil 

yang diperoleh oleh suatu oraganisasi atau 

perusahaan baik itu yang bersifat profit oriented 

dan non profit oriented yang dihasilkan selama 

satu periode waktu. Secara lebih tegasnya 

menurut Amstron dan Baroni, kinerja merupakan 

hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat 

dengan tujuan strategis oraganisasi. Kepuasan 

konsumen dan memberikan konstribusi ekonomi. 

Lebih jauh Indra Bastian mengatakan bahwa, 

kinerja adalah sebuah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ progam/ 

kebijaksanaan dalam menuju sasaran, tujuan misi 

                                                             
1
 Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), 95. 
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dan visi organisasi yang tertuang dalam 

perumusan skema strategis suatu organisasi.
2
 

Kinerja dapat diketahui dan diukur jika 

individu atau sekelompok karyawan telah 

mempunyai kriteria atau standar keberhasilan 

tolok ukur yang ditetapkan dalam organisasi. 

Pegawai dapat mengetahui seberapa besar kinerja 

dengan adanya penilaian kinerja. 

b. Faktor –faktor yang mempengaruhi kinerja 

Kinerja dalam suatu organisasi dilakukan 

oleh segenap sumber daya manusia dalam 

organisasi, baik unsur pinpinan maupun pekerja, 

banyak sekali yang mempengaruhi sumber daya 

manusia dalam menjalankan kinerjanya. Terdapat 

faktor yang berasal dari dalam diri sumber daya 

manusia sendiri maupun dari luar dirinya. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja menurut Prawiroenton adalah sebagai 

berikut:
3
 

1) Efektivitas dan efisiensi 

Dalam hubungannya dengan kinerja 

organisasi, maka ukuran baik buruknya 

kinerja diukur oleh efektivitas dan efisiensi. 

Masalahnya adalah bagaimana proses 

terjadinya efisiensi dan efektivitas organisasi. 

                                                             
2
 Irham Fahmi, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan 

Aplikasi (Bandung: alvabeta, 2016),, 176. 
3
 Edy sutrisno, Budaya Organisasi (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2011), 176. 
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Dikatakan efektif bila mencapai tujuan, 

dikatakan efisien bila hal itu memuaskan 

sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas 

apakah efektif atau tidak. 

2) Otoritas dan Tanggung Jawab 

Dalam organisasi yang baik wewenang 

dan tanggung jawab telah didelegasikan 

dengan baik, tanpa adanya tumpang tindih 

tugas. Kejelasan wewenang dan tanggung 

jawab setiap orang dalam suatu organisasi 

akan mendukung kinerja pegawai tersebut. 

Kinerja pegawai akan terwujud bila pegawai 

mempunyai komitmen dengan organisasi dan 

ditunjang dengan disiplin kerja yang tinggi. 

3) Disiplin 

Secara umum, disiplin menunjukkan 

suatu kondisi atau sikap hormat pada diri 

pegawai terhadap peraturan dan ketetapan 

perusahaan. 

4) Inisiatif 

Inisiatif seseorang berkaitan dengan 

daya pikir , kreatifitas dalam bentuk ide 

untuk merencanakan suatu yang berkaitan 

dengan tujuan organisasi. Setiap inisiatif 

sebaiknya mendapat perhatian atau tanggapan 

positif dari atasan , kalau memang dia atasan 

yang baik. Dengan perkataan lain, inisiatif 

pegawai yang ada didalam organisasi 
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merupakan daya dorong kemajuan yang 

akhirnya akan memngaruhi kinerja.  

5) Pengawasan  

Pengawasan dapat didefinisikan 

sebagai cara suatu organisasi mewujudkan 

kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih 

jauh mendukung terwujudnya visi dan misi 

organisasi. Pengawavan adalah sebagai 

proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan 

organisasi dan manajemen tercapai. 

6) Motivasi 

Motivasi adalah suatu kondisi yang 

mendorong atau yang menjadi sebab 

seseorang melakukan suatu kegiatan/ 

perbuatan yang berlangsung secara sadar 

dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong 

seseorang untuk melakukan serangkaian 

kegiatan yang mengarah tercapainya tujuan 

tertentu. 

c. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja
4
 

1) Tujuan penilaian kinerja 

a) Mengetahui ketrampilan dan kemampuan 

karyawan 

b) Sebagai dasar perencanaan bidang 

kepegawaian khususnya penyempurnaan 

kondisi kerja, peningkatan mutu dan 

hasil kerja. 

                                                             
4
 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi 

Birokrasi, Dan Manajemen Negeri Sipil (Bandung: PT Refika Aditama, 

2014), 264. 
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c) Sebagai dasar pengembangan dan 

pendayagunaan karyawan seoptimal 

mungkin, sehingga dapat diarahkan 

jenjang atau rencana karirnya, kenaikan 

pangkat dan kenaikan jabatan. 

d) Mendorong terciptanya hubungan timbal 

balik yang sehat antara atasan dan 

bawahan. 

e) Mengetahui kondisi organisasi secara 

keseluruhan dari bidang kepegawaian 

khususnya kinerja karyawan dalam 

bekerja. 

f) Secara pribadi, karyawan mengetahui 

kekuatan dan kelemahannya sehingga 

memacu perkembangannya. Bagi atasan 

yang menilai akan lebih memperhatikan 

dan mengenal bawahan atau 

karyawannya, sehingga dapat lebih 

memotivasi karyawan. 

g) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan 

dapat bermanfaat bagi penelitian dan 

pengembangan dibidang kepegawaian. 

2) Manfaat penilaian kinerja 

a) Meningkatkan prestasi kerja 

b) Memberi kesempatan kerja yang adil 

c) Kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

d) Penyesuaian kompensasi 

e) Keputusan promosi dan demosi. 
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f) Mendiagnosis kesalahan desain 

pekerjaan 

g) Menilai proses rekrutmen dan seleksi 

h) Perbaikan kinerja 

i) Tantangan dari luar 

j) Umpan balik terhadap sumber daya 

manusia 

k) Kesempatan kerja yang sama.
5
 

d. Pengukuran Kinerja 

Kinerja pegawai pada dasarnya diukur 

sesuai dengan kepentingan organisasi, sehingga 

indicator dalam pengukurannya disesuaikan 

dengan kepentingan organisasi itu sendiri. 

Mondy, Noe, Premeaux menyatakan bahwa 

pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan 

menggunakan dimensi:
6
 

1) Kuantitas Pekerjaan (Quantity of Work) 

Kuantitas pekerjaan berhubungan 

dengan volume pekerjaan dan produktivitas 

kerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam 

kurun waktu tertentu. 

2) Kualitas Pekerjaan (Quality of Work) 

Kualitas pekerjaan berhubungan dengan 

pertimbangan ketelitian, presisi, kerapian dan 

kelengkapan di dalam menangani tugas-tugas 

yang ada di dalam organisasi. 

                                                             
5
 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi 

Birokrasi, Dan Manajemen Negeri Sipil , 265. 
6
 Donni Juni Priansa, Perencanaan & Pengembangan SDM 

(Bandung: Alvabeta, 2016), 271-272. 
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3) Kemandirian (Dependability) 

Kemandirian berkenaan dengan 

pertimbangan derajat kemampuan pegawai 

untuk bekerja dan mengemban tugas secara 

mandiri dengan meminimalisir bantuan orang 

lain. Kemandirian juga menggambarkan 

kedalaman komitmen yang dimiliki oleh 

pegawai. 

4) Inisiatif (Initiative) 

Inisiatif berkenaan dengan pertimbangan 

kemandirian, fleksibilitas berfikir, dan 

kesediaan untuk menerima tanggung jawab. 

5) Adaptabilitas (Adaptability) 

Adaptabilitas berkenaan dengan 

kemampuan untuk beradaptasi, 

mempertimbangkan kemampuan untuk 

bereaksi terhadap mengubah kebutuhan dan 

kondisi-kondisi. 

6) Kerjasama (Cooperation) 

Kerjasama berkaitan dengan 

pertimbangan kemampuan untuk 

bekerjasama, dan dengan, orang lain. Apakah 

assgnement, mencakup lembur dengan 

sepenuh hati.
7
 

 

 

 

 

                                                             
7
 Donni Juni Priansa, Perencanaan & Pengembangan SDM . 272. 
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2. Pengawasan Kerja 

a. Pengertian Pengawasan Kerja 

 Pengawasan secara umum dapat diartikan 

sebagai suatu cara yang dilakukan sebuah 

organisasi atau perusahaan dalam mewujudkan 

kinerja yang efektif dan efisien, sehingga 

tercapainya visi dan misi dari organisasi.
8
 Kinerja 

sangat dipengaruhi oleh tingkat pengawasan pada 

saat jam kerja sedang berlangsung. Pengawasan 

kerja yang tidak optimal dapat memungkinkan 

pegawai bertindak semaunya sendiri bahkan bisa 

melakukan pelanggaran yang bertentangan 

dengan aturan yang berlaku di perusahaan.
9
 

 Untuk memahami lebih dalam tentang 

pengertian pengawasan ada baiknya kita lihat 

pendapat beberapa ahli : 

1) Menurut T. Hani Handoko, pengawasan 

merupakan proses untuk menjamin bahwa 

tujuan-tujuan organisasi dan manajemen 

dapat tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan.
10

 

2) Menurut Hadibroto, pengawasan dapat 

didefinisikan sebagai kegiatan memberi 

penilaian terhadap organisasi/ kegiatan 

dengan tujuan agar oraganisasi/ kegiatan 

                                                             
8
 Irham Fahmi, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan 

Aplikasi (Bandung: alvabeta, 2016), 151. 
9
 T. Hani Handoko, Manajemen Sumber Edisi 2 (Yogyakarta: BPFE, 

2003), 366. 
10

 Ibid., 152. 
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tersebut dapat melaksakan fungsinya 

dengan baik dan dapat memenuhi tujuan 

yang telah ditetapkan.
11

 

3) Menurut G.R Terry, pengawasan 

merupakan suatu proses penentuan, apa 

yang harus dicapai yaitu standar, apa yang 

sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, 

menilai pelaksanaan, dan apabila perlu 

dilakukan dan apabila dilakukan perbaikan-

perbaikan  sehingga pelaksanaan sesuai 

dengan rencana yaitu selaras dengan 

standar.
12

 

4) Pengertian pengawasan menurut Mockler, 

pengawasan tidak hanya berfungsi untuk 

menilai apakah sesuatu itu berjalan ataukah 

tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi 

yang mungkin diperlukan maupun 

penentuan sekaligus penyesuaian standar 

yang terkait dengan pencapaian tujuan dari 

waktu ke waktu.
13

 

Kesimpulannya Pengawasan merupakan 

proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas 

yang terlaksana sesuai dengan apa yang 

direncanakan. 

                                                             
11

 Ibid., 152. 
12

 Ibid., 151. 
13

Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar 

Manajemen (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005), 318. 
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Fungsi pengawasan pada dasarnya 

merupakan proses yang dilakukan untuk 

memastikan agar apa yang telah direncanakan 

berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk 

kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi 

berbagai faktor yang menghambat sebuah 

kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi 

yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat 

tetap tercapai.
14

 

b. Tipe–Tipe Pengawasan 

Secara konsep pengawasan memiliki 

banyak tipe, menurut T. Hani Handoko ada tiga 

tipe-tipe pengawasan, yaitu :
15

  

1) Pengawasan Pendahuluan  

Pengawasan pendahuluan, atau sering 

disebut dengan steering controls, telah 

dirancang untuk mengantisipasi masalah-

masalah serta penyimpangan-penyimpangan 

dari standar dan tujuan yang memungkinkan 

koreksi dibuat sebelum tahap kegiatan 

tertentu diselesaikan. 

2) Pengawasan Concurrent 

Pengawasan concurrent merupakan 

proses dimana aspek tertentu dari suatu 

prosedur atau syarat tertentu harus disetujui 

dan dipenuhi terlebih dahulu sebelum 

kegiatan selanjutnya dilaksananakan, atau 

                                                             
14

 Ibid., 317. 
15

 Irham Fahmi, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan 

Aplikasi, 153-154. 
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menjadi semacam peralatan “double-check” 

yang dapat lebih menjamin ketepatan 

pelaksanaan suatu kegiatan. 

3) Pengawasan Umpan Balik 

Pengawasan umpan balik juga dikenal 

sebagai past-action controls, mengukur hasil-

hasil dari satu kegiatan yang telah 

diselesaikan. 

c. Pemimpin dan Pengawasan Organisasi 

Dalam mengatasi agar terciptanya proses 

pengawasan berlangsung baik, maka setiap 

hambatan dalam bidang pengawasan harus 

dicarikan solusinya, adapun bentuk solusi yang 

dapat dilakukan oleh seorang pemimpin, 

diantaranya yaitu :
16

 

1) Menciptakan hubungan antara tingkat atasan 

dan tingkat bawahan, agar terbentuknya 

kontrol yang maksimal sampai dengan 

tingkat sub system. 

2) Memahami konsep efektivitas, yanng melihat 

dari segi waktu dan sebaiknya pengawasan 

dilaksanakan melihat pada konsep time 

schedule, dengan tujuan agar setiap pekerjaan 

dan tugas dapat di selesaikan sesuai dengan 

target. 

3) Perusahaan perlu mengembangkan suatu 

standar acuan kerja yang representatif dan 

modern. Dengan tujuan agar setiap pihak 

                                                             
16

 Irham Fahmi, 154-155. 
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yang bekerja di suatu organisasi atau bank 

harus mematuhi dan menerapkan standar 

acuan kerja, sehingga jika suatu saat ada 

teguran, sanksi dan berbagai bentuk 

penegakkan aturan lainnya semua itu telah 

bersumber pada standar, dengan begitu 

diharapkan kondisi homogen akan 

berlangsung secara stabil. 

4) Menerapkan konsep “ the right man and the 

right place”. Konsep tersebut dapat diartikan 

menempatkan seseorang sesuai dengan 

posisinya. Dengan harapan selama pekerjaan 

data ditangani oleh mereka yang benar-benar 

mampu untuk menyelesaikannya. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

konteks pengawasan lebih jauh seorang pemimpin 

perusahaan bukan hanya bertugas mengawasi 

jalanya usaha perusahaan dan pegawainnya. 

Namun ia juga memiliki tugas untuk mengawasi 

dirinya sendiri untuk selalu hidup sesuai dengan 

konsep juga.
17

  

d. Proses Pengawasan  

Dalam melaksanakan suatu tugas tertentu 

selalu terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan 

tugas. Demikian pula dengan pengawasan, untuk 

                                                             
17

 Ibid., 156. 
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mempermudah pelaksanaan dalam mencapai 

tujuan, berikut beberapa tahapan pengawasan :
18

 

1) Menetapkan alat pengukur  (Standar) 

Alat penilai atau standar bagi hasil 

pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat 

baik pada rencana keseluruhan maupun pada 

rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, 

pada rencana itulah pada umumnya terdapat 

standar bagi pelaksanaan pekerjaan. 

Agar alat penilai itu diketahui benar 

oleh bawahan, maka alat penilai itu harus 

dikemukakan, dijelaskan kepadanya. Ini 

memang perlu, agar dengan demikian 

bawahan mengetahui apa yang harus 

dicapainya dengan menyelesaikan tugas-

tugasnya itu. Bila ini tidak diketahuinya, 

maka ia akan meraba-raba ke mana 

kegiatannya itu harus diarahkan. Untuk 

mencapai maksut yang sama, yakni bawahan 

memahami standar yang digunakannya, maka 

standar tersebut dapat dikembangkan atas 

suatu dasar yang sama. Dengan kata lain, 

atasan dan bawahan bekerja dalam 

menetapkan apa yang menjadi standar hasil 

pekerjaan bawahan tersebut. 

                                                             
18

 M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2001), 185-191. 
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Sehingga dari pernyaataan diatas ada 

dua hal yang harus diketahui oleh perusahaan  

adalah:  

a) Alat penilai (standar), ditetapkan terlebih 

dahulu sebelum bawahan melaksanakan 

tuganya. 

b) Bawahan mengetahui benar alat penilai 

(standar) yang dipergunakan. 

2) Menilai (Evaluasi)
19

 

 Menilai dimaksutkan membandingkan 

hasil pekerjaan bawahan (actual result) 

dengan alat pengukur (standar) yang sudah 

ditentukan. Dengan demikian, jelas untuk 

dapat melaksanakan tugas ini ada dua hal 

yang harus tersedia yaitu: 

a) standar atau alat pengukur  

b) actual result atau hasil pekerjaan 

bawahan. 

3) Mengadakam tindakan perbaikan (Corrctive 

Action)
20

 

 Tindakan perbaikan diartikan, tindakan 

yang diambil untuk menyesuaikan hasil 

pekerjaan nyata menyimpang agar sesuai 

dengan standar atau rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya. Untuk dapat 

melaksanakan tindakan perbaikan, maka 

pertama-tama haruslah dianalisis apa yang 

                                                             
19

 M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, 188. 
20

 Ibid., 189. 
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menyebabkan terjadinya perbedaan. Selain 

menyesuaikan hasil pekerjaan yang 

senyatanya dengan rencana perlu sekali 

adanya laporan-laporan berkala sehingga 

segera sebelum terlambat dapat diketahui 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan, 

serta tindakan perbaikan yang akan diambil. 

3. Kedisiplinan Kerja 

a. Pengertian Kedisiplinan Kerja 

 Membahas tentang kedisiplinan artinya 

membahas tentang bagaimana seorang karyawan 

atau pegawai membangun konsistensi kuat dalam 

dirinya yang semuanya itu bertujuan untuk 

membangun dan menciptakan semangat dan 

kemajuan dalam dirinya dan organisasi.
21

 

 Seharusnya pegawai mengerti bahwa 

dengan dipunyainya disiplin kerja yang baik, 

berarti akan dicapai pula suatu keuntungan yang 

berguna, baik bagi perusahaan maupun bagi 

pegawai sendiri. Oleh karena itu , diperlukan 

kesadaran para pegawai dalam mematuhi 

peraturan – peraturan yang berlaku. Selain itu, 

perusahaan sendiri harus mengusahakan agar 

peraturan itu bersifat jelas, mudah dipahami dan 

adil, yaitu berlaku bagi pemimpin yang tertinggi 

maupun bagi pegawai yang terendah.
22

 

                                                             
21 Irham Fahmi, 75. 
22

 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

Kencana, 2009), 85. 
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 Jadi kedisiplinan dapat didefinisikan 

sebagai tingkat kepatuhan dan ketaatan kepada 

peraturan yang telah berlaku serta bersedia 

menerima sanksi atau hukuman jika melanggar 

aturan yang ditetapkan.
23

 

 Untuk memahami lebih dalam tentang 

pengertian kedisiplinan ada baiknya kita lihat 

pendapat beberapa ahli:
24

 

1) Menurut Singodimedjo, disiplin adalah sikap 

kesediaan dan kerelaan seseorang untuk 

mematuhi dan mentaati norma-norma 

peraturan yang berlaku disekitarnya. 

2) Menurut Terry, disiplin merupakan alat 

penggerak karyawan. Agar tiap pekerjaan 

dapat berjalan dengan lancar, maka harus 

diusahakan agar ada disiplin yang baik. 

b. Pentingnya Disiplin Kerja 

Keteraturan adalah ciri utama organisasi 

dan disiplin adalah salah satu metode untuk 

memelihara keteraturan tersebut. Tujuan utama 

disiplin adalah untuk meningkatkan efisiensi 

semaksimal mungkin dengan cara mencegah 

pemborosan waktu dan energy. Selain itu disiplin 

mencoba untuk mencegah kerusakan atau 

kehilangan harta benda, mesin, peralatan dan 

perlengkapan kerja yang disebabkan oleh 

ketidakhati-hatian, sendau gurau atau pencurian. 

                                                             
23

 Irham Fahmi. 75. 
24

 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 86-87. 
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Disiplin coba mengatasi kesalahan dan 

keteledoran yang disebabkan karena kurang 

perhatian, ketidakmampuan, dan keterlambatan. 

Disiplin berusaha mencegah permulaan kerja 

yang lambat atau terlalu awalnya mengakhiri 

kerja yang disebabkan karena keterlambatan atau 

kemalasan. Disiplin juga berusaha untuk 

mengatasi perbedaan pendapat pegawai dan 

mencegah ketidaktaatan yang disebabkan oleh 

salah pengertian dan salah penafsiran.
25

 

Singkatnya menurut Tohardi, disiplin 

dibutuhkan untuk tujuan organisasi yang lebih 

jauh, guna menjaga efisiensi dengan mencegah 

dan mengoreksi tindakan- tindakan individu  

dalam iktikad tidak baiknya terhadap terhadap 

kelompok . 
26

 

Sehingga dapat disimpulkan jika disiplin 

kerja yang tinggi secara otomatis akan 

menghasilkan kinerja yang baik pula. Disiplin 

kerja merupakan kegiatan manajemen untuk 

menjalankan standar-standar organisasi.
27

 

c. Bentuk Sanksi dan Tindakan Indisipliner
28

  

 Dalam konsep kedisiplinan ada beberapa 

bentuk tindakan sanksi yang diterima oleh 

seorang karyawan atau pegawai akibat dari 

                                                             
25

  Ibid., 87. 
26

  Ibid., 88. 
27

 T. Hani Handoko, Manajemen Personalia Dan Sumber Daya 

Manusia edisi 2 (Yogyakarta: BPFE, 2001), 208. 
28

  Irham Fahmi, 75. 
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tindakan indisipliner yang dilakukannya yaitu : 

1) Teguran lisan 

2) Teguran tertulis 

 Bentuk dan isi teguran tersebut teraplikasi 

dalam berbagai macam bentuk dan secara umum 

berbentuk sebagai berikut : 

1) Penurunan jabatan 

2) Pemindahan posisi 

3) Pemutusan hubungan kerja (PHK) 

4) Termasuk pengaduan kepada pihak 

berwajib. 

d. Mekanisme Membangun Kedisiplinan
29

 

 Setiap pegawai yang bekerja biasanya 

cenderung memiliki kedisiplinan dan patuh pada 

setiap aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh 

organisasi atau perusahaan. Biasanya para 

pelanggar disiplin hanya sebagian kecil dari 

karyawan atau pegawai yang berada pada 

organisasi tersebut. Pegawai seperti itu dianggap 

termasuk sebagai karyawan yang bermasalah. 

 Apabila suatu oraganisasi atau perusahaan 

gagal dalam mengahadapi dan  mengatasi  

pegawai yang bermasalah tersebut, kemungkinan 

efek negatif kepada pegawai lainnya dan 

kelompok kerja akan timbul masalah juga. 

Masalah disiplin yang pada umumnya yang 

ditimbulkan oleh para pegawai bermasalah 

diantaranya : absensi, bolos, defisiensi 

                                                             
29
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produktivitas, alkoholisme, dan ketidakpatuhan. 

 Ketika pegawai terus bermasalah dalam 

bidang kedisiplinan maka perlu ada tindakan 

penegakkan disiplin model progesif, karyawan 

tersebut diharapakan akan bisa berubah dan jika 

tidak berubah memungkinkan untuk dikeluarkan 

dari perusahaan atau di PHK.
30

 

e. Hubungan Kedisiplinan dengan Kinerja
31

 

 Hubungan kedisiplinan dengan kinerja 

dapat kita lihat dari pendapat yang dikemukakan 

oleh Robert Bacal, yaitu, “disiplin adalah sebuah 

proses yang digunakan untuk menghadapi 

permasalahan kinerja proses yang melibatkan 

manajer dalam mengidentifikasi dan 

mengkomunikasikan masalah-masalah kinerja 

kepada para karyawan”. 

 Disisi lain dalam konteks kedisiplinan 

dijelaskan jika kedisiplinan terlalu over discipline 

maka akan membuat para pegawai jadi kaku dalan 

bersikap. Dampak lebih jauh yang kelihatan 

dalam bentuk pengambilan keputusan yang 

dibuat. Seperti terlalu hati-hati sementara dalam 

konteks ilmu manajemen pengambilan keputusan 

dijelaskan bahwa kecepatan mengambil 

keputusan menjadi salah satu faktor pendukung 

yang bisa mempercepat kemajuan perusahaan. 
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f. Indikator Kedisiplinan  

 Indikator yang mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan karyawan atau pegawai suatu 

organisasi atau perusahan diantaranya yaitu: 
32

 

1) Tujuan dan Kemampuan. 

 Tujuan dan kemampuan ikut 

mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan 

atau pegawai. Tujuan yang dicapai harus jelas 

dan ditetapkan secara ideal serta cukup 

menantang bagi kemampuan pegawai. Hal ini 

bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan 

kepada pegawai yang bersangkutan, agar 

pegawai bersungguh-sungguh dan disiplin 

mengerjakan tugasnya. 

2) Teladan Pemimpin 

 Teladan pemimpin sangat berperan 

dalam menentukan kedisiplinan pegawai, 

karena pimpinan dijadikan teladan dan 

panutan oleh bawahannya. Pemimpin harus 

memberikan contoh yang baik tentang 

berdisiplin, jujur, adil, serta sesuai kata dan 

perbuatan. 

3) Balas Jasa 

 Balas jasa (kesejahteraan) ikut 

mempengaruhi kedisiplinan pegawai, karena 

balas jasa akan memberikan kepuasan dan 

kecintaaan karyawan terhadap pekerjaan, 
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sehingga kedisiplinan mereka akan semakin 

baik pula. 

4) Keadilan 

 Keadilan ikut mendorong terjadinya 

kedisiplinan karyawan, karena keadilan yang 

dijadikan dasar kebijaksanaan dalam 

pemberian balas jasa atau hukuman akan 

merangsang terciptanya kedisiplinan 

pegawai. 

5) Pengawasan Melekat 

 Pengawasan melekat adalah suatu 

tindakan nyata dan efektif dalam 

mewujudkan kedisiplinan karyawan 

perusahaan atau organisasi, dengan wasket 

berarti atasan harus aktif dan langsung 

mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah, dan 

prestasi kerja karyawan. 

6) Sanksi Hukum 

 Sanki hüküm berperan penting dalam 

memelihara kedisiplinan pegawai. Dengan 

sanksi hukum semakin berat, pegawai akan 

semakin takut melanggar peraturan-peraturan 

perusahaan, sikap, perilaku kedisiplinan 

pegawai akan berkurang. 

7) Hubungan Kemanusiaan 

 Hubungan kemanusiaan yang harmonis 

antara sesama pegawai ikut menciptakan 

kedisiplinan yang baik pada suatu 

perusahaan. Manajer harus berusaha 
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menciptakan suasana hubungan kemanusiaan 

yang serasi serta mengikat, vertical maupun 

horizontal diantara semua pegawainya agar 

terciptanya suasana kerja yang nyaman. 

8) Ketangkasan 

 Ketangkasan pimpinan dalam 

melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan pegawai. Pimpinan harus tegas, 

berani  bertindak untuk menghukum setiap 

pegawai yang indisipliner sesuai dengan 

sanksi hukuman yang ditetapkan.
33

 

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti, 

Judul Penelitian 

dan Tahun 

Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

Hasil Penelitian 

1.  Dwi Puspita 

Sari,( 2011) 

“Pengaruh 

Disiplin dan 

Pengawasan 

Kerja Terhadap 

Kinerja karyawan 

Pada PT. 

Karyadeka Alam 

Lestari, 

Persamaan : terdapat 

variabel yang sama 

yaitu disiplin dan 

pengawasan kerja. 

 

Perbedaan: teori 

yang digunakan 

pada  indikator 

disiplin dan 

pengawasan kerja 

Terdapat pengaruh 

secara parsial antara 

disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan di PT. 

Karyadeka Alam Lestari 

Semarang sebesar 8,8%. 

Terdapat pengaruh 

secara parsial antara 

pengawasan kerja 

terhadap kinerja 
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Semarang,” berbeda. 

 

karyawan di PT. 

Karyadeka Alam Lestari 

Semarang sebesar 

50,69%. terdapat 

pengaruh secara 

simultan antara disiplin 

kerja dan pengawasan 

kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. 

Karyadeka Alam Lestari 

Semarang sebesar 65%  

sisanya 35% dipengaruhi 

oleh faktor lain.
34

 

2.  Muhammad 

Iqbal,( 2017) 

“Pengaruh 

Budaya Kerja 

Dan Pengawasan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi 

Kasus di PT 

Bank DKI 

Capem Syariah 

Margonda, 

Depok),” 

Persamaan: terdapat 

variabel yang sama 

yaitu Pengawasan 

kerja. 

 

Perbedaan: tidak 

terdapat variabel 

disiplin kerja. 

Budaya kerja secara 

parsial berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

karyawan yang 

ditunjukkan oleh nilai r 

sebesar 0.740 yang 

berarti pengaruhnya 

kuat. Sedangkan 

besarnya koefisen 

determinasi adalah 0,547 

atau sebesar 54,7 %, 

yang berarti kontribusi 

variabel budaya kerja 
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terhadap kinerja 

karyawan adalah sebesar 

45,3 %, sedangkan 

sisanya yang sebesar 

28,8 %. Pengawasan 

secara parsial 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan yang 

ditunjukkan oleh nilai r 

sebesar 0,672 yang 

berarti pengarunya kuat. 

Sedangkan besarnya 

koefisen determinasi 

adalah 0,672 atau 

sebesar 67,2 %, yang 

berarti kontribusi 

variabel pengawasan 

terhadap budaya kerja 

adalah sebesar 72,8 %, 

sedangkan sisanya yang 

sebesar 28,8 %.
35

 

3.  Nurkocim,(2016) 

“Pengaruh 

Pengawasan dan 

disiplin kerja 

Persamaan: terdapat 

variabel yang sama 

yaitu pengawasan 

dan disiplin kerja. 

Pengawasan kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja pegawai pada 
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 Muhammad Iqbal, “Pengaruh Budaya Kerja dan Pengawasan 
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Terhadap Kinerja 

Pegawai pada 

Kantor Camat 

Wasile 

Kabupaten 

Halmahera 

Timur” 

 

Perbedaan: teori 

yang digunakan 

pada  indikator 

pengawasan kerja 

berbeda. 

kantor Camat Wasile 

Kabupaten Halmahera 

Timur. Disiplin  kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja pegawai pada 

kantor Camat Wasile 

Kabupaten Halmahera 

Timur. Pengawasan dan 

disiplin kerja secara 

simultan berpengaruh 

positif dan signifikan  

terhadap kinerja pegawai 

pada kantor Camat 

Wasile Kabupaten 

Halmahera Timur yaitu 

sebesar 0,725 atau 

72,5% sementara 

sisanya 27.5% 

dipengaruhi oleh 

variabel lain.
36

 

4.  Rosinta Romauli 

Situmeang,(2017) 

“Pengaruh 

Pengawasan dan 

Pengalaman 

Kerja Terhadap 

Persamaan: terdapat 

variabel yang sama 

yaitu pengawasan 

kerja. 

 

Perbedaan : tidak 

Variabel pengawasan 

(X1) sebesar 4, 988 

dengan nilai sig 0,000 

(0,000 <0,05) maka H0  

ditolak dan pengawasan 

berpengaruh signifikan 

                                                             
36

 Nurkocim, “Pengaruh Pengawasan dan Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai”, Jurnal Manajemen Sinergi, 2016. 
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Kinerja 

Karyawan Pada 

PT. Mitra Karya 

Anugrah”. 

terdapat variabel 

disiplin kerja.  

terhadap kinerja pegawai 

PT. Mitra karya 

Anugrah. Variable 

pengalaman (X2) sebesar 

2,160 dengan nilai sig 

0,037 (0,037<0,05) 

maka H0  ditolak dan 

pengalaman kerja  

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai 

PT. Mitra karya 

Anugrah.  Pada uji F 

menunjukana bahwa 

variable pengawasan dan 

pengalaman kerja secara 

simultan berpengaruh 

terhadap variable kinerja  

pegawai PT. Mitra karya 

Anugrah sebesar 67,2 

%.
37

 

5.  Muhammad 

Habib Siregar, 

(2017) 

”Pengaruh 

Pengawasan dan 

Motivasi 

Persamaan: terdapat 

variabel yang sama 

yaitu pengawasan 

kerja. 

 

Perbedaan: tidak 

Variable pengawasan 

berpengaruh terhadap 

kinerja secara signifikan 

dimana pada uji t, t 

hitung 2,38 ebih besar 

dari t table 1,689 dengan 

                                                             
37

 Rosinta Romauli Situmeang, “Pengaruh Pengawasan dan 

Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Mitra Karya 

Anugrah”, Journal of Innovation and Entrepreneurship Vol.02 N0. 02.2017. 
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Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada 

PDAM Tirtanadi 

Pusat Sumatra 

Utara”. 

terdapat variabel 

disiplin kerja. 

signifikansi 0,035. 

Variable motivasi  

berpengaruh terhadap 

kinerja secara signifikan 

dimana pada uji t, t 

hitung 2,442 lebih besar 

dari t table 1,689 dengan 

signifikansi 0,020. Dan 

variable pengawasan dan 

motivasi secara 

bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

kinerja secara signifikan 

dengan tingkat 

signifikansi sebesar 

0,011>0,005.
38

 

6.  Nur Avni 

Rozalia, Hamida 

Nayati Utami, 

dan Ika Ruhana, 

,(2015) 

”Pengaruh 

Motivasi Kerja 

dan Disiplin 

Kerja Terhadap 

Peramaan: terdapat 

variabel yang sama 

yaitu disiplin kerja. 

 

Perbedaan:  tidak 

terdapat variabel 

pengawasan kerja 

Motivasi kerja 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan dengan 

t hitung > t table 

(5,925>1,990) atau nilai 

sig t (0,000)<α= 0,05. 

Disiplin kerja  

berpengaruh secara 

                                                             
38

 Muhammad Habib Siregar, “Pengaruh Pengawasan dan Motivasi 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PDAM Tirtanadi Pusat Sumatra Utara”, 

Skripsi SE. (Sumatera Utara Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera 

Utara Medan, 2017). 
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Kinerja 

Karyawan PT. 

Pattindo 

Malang”. 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan dengan 

t hitung > t table 

(4,651>1,990) atau nilai 

sig t (0,000)<α= 0,05. 

Dan variable motivasi 

dan disiplin berpengaruh 

secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan dengan 

nilai F hitung > F table 

(50,605>3,112).
39

 

Sumber : Data Sekunder 

Bedasarkan tabel 2.1 diatas penelitian ini 

melanjutkan kajian tentang pengawasan, disiplin dan 

kinerja pegawai yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu. 

Namun dalam penelitian ini berusaha mengkaji lebih 

mendalam tentang pengawasan, disiplin dan kinerja 

pegawai dengan menggunakan teori-teori yang berbeda 

dengan penelitan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan 

oleh Dwi Puspita Sari menggunakan teori Simamora, 

Muhammad Iqbal menggunakan teori dari Stephen P. 

Robins dan Gery Dessler dalam Pabundu, Nurkocim 

menggunakan teori dari Edy Sutrisno, Rosinta Romauli 

Situmeang menggunakan teori dari Miner dalam Sutrisno, 

                                                             
39

 Nur Avni Rozalia, Hamida Nayati Utami, dan Ika 

Ruhana,”Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Pattindo Malang”, Journal Administrasi Bisnis Vol.26 No.2. 

2015. 



37 
 

 
 

Muhammad Habib Siregar menggunakan teori Anwar 

Prabu Mangkunegara, Nur Avni Rozalia, Hamida Nayati 

Utami, dan Ika Ruhana menggunakan teori Mathis, L.R. 

dan J.H. Jackson. Sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan teori dari Prawiroenton dalam Edy Edy 

Sutrisno, M. Manullang, dan Malayu S.P. Hasibuan. 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir adalah model koseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang 

telah di definisikan sebagai hal yang penting. 
40

 Kerangka 

berpikir dapat diuraikan oleh jalan pikiran menurut 

kerangka yang logis atau dapat diartika sebagai gambaran 

tentang hubungan antar variabel dalam uatu penelitian. 

Didalam kerangka piker inilah akan didudukkan masalah 

penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis 

yang relevan, yang mampu menangkap, menerangkan, dan 

menunjuk terhadap masalah penelitian.
41

 

Dalam penelitian ini dapat dibuat suatu kerangka 

berpikir yang dapat dijadikan pedoman dalam penulisan 

yang pada akhirnya dapat di ketahui  variable mana yang 

dominan untuk meningkakan Pengaruh Pengawasan dan 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. 

 

 

 

                                                             
40

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta 2012), 60. 
41

 Mohammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), 75. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran pada gambar 2.1 menjelaskan 

bahwa terdapat pengaruh antara Pengawasan kerja dan 

disiplin kerja terhadap kinerja pegawai BRI Syariah KC 

Madiun. Variabel yang dipengaruhi yaitu kinerja pegawai  

(Y), dan variabel yang mempengaruhi variabel terikat yaitu 

kepuasan kerja (X1) dan stres kerja (X2).  

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

masalah. Di dalam wikipedia bahasa Indonesia hipotesis 

atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah 

yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan 

kebenarannya. Sedangkan hipotesa ilmiah mencoba 

mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang 

akan diteliti. hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala 

yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. 

Dalam upaya pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja 

dengan sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu 

gejala. Kesengajaan ini disebut percobaan atau 

Pengawasan (X1) 

(Variabel Independen) 

 

Disiplin (X2) 

(Variabel Independen) 

Kinerja Pegawai (Y) 

(Variabel Dependent) 
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eksperimen. Hipotesis yang telah teruji kebenarannya 

disebut teori.
42

 

Dalam bukunya Edy Sutrisno disebutkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah 

efektivitas dan efisiensi, otoritas dan tanggung jawab, 

disiplin, inisiatif, pengawasan, dan motivasi.
43

 

Bedasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang 

akan diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengawasan kerja  

H1 : Ada pengaruh pengawasan kerja terhadap kinerja 

pegawai pada BRIS Cabang Madiun. 

H0 : Tidak ada pengaruh pengawasan kerja terhadap 

kinerja pegawai pada BRIS Cabang Madiun. 

2. Disiplin kerja 

H2 : Ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

pegawai pada BRIS Cabang Madiun. 

H0 : Tidak ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

pegawai pada BRIS Cabang Madiun. 

3. Pengawasan dan disiplin kerja  

H3 : Ada pengaruh pengawasan dan disiplin kerja 

terhadap kinerja pegawai pada BRIS Cabang 

Madiun. 

H0 : Tidak ada pengaruh pengawasan dan disiplin kerja 

terhadap kinerja pegawai pada BRIS Cabang 

Madiun. 

                                                             
42

 Amos Neolaka, Metode Penelitian dan Statistika, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2016), 97. 
43

 Edy sutrisno, Budaya Organisasi (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2011), 176. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Desain penelitian atau disebut juga rancangan 

penelitian adalah penjelasan mengenai berbagai komponen 

yang akan digunakan peneliti serta kegiatan yang akan 

dilakukan selama proses penelitian.
1
 

Racangan penelitian ini yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan sebab akibat ( kausal). Jadi 

disini ada variabel independen ( variabel yang 

mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang 

dipengaruhi). Untuk mengetahui pengaruh dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat, yaitu pengaruh 

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

kinerja pegawai (Y) di BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif karna mengacu pada perhitungan data yang 

berupa angka-angka kemudian dianalisis menggunakan 

statistik.   

Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, 

                                                             
1
 Nanang Martono , Metode Penelitian Kuantitatif ( Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2012), 131. 
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dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.
2
 

B. Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

 Menurut Direktorat Pendidikan Tinggi 

Depdikbud menjelaskan bahwa yang dimaksut 

variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan 

menjadi obyek pengamatan penelitian. 
3
Variabel 

penelitian pada dasarnya adalah segala seuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulanya.
4
 

a. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

 Variabel terikat menurut fungsinya adalah 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, 

karenanya juga sering disebut variabel yang 

dipengaruhi atau variabel terpengaruhi. Variabel ini 

disimbolkan dengan dengan huruf Y. Dalam 

penelitian ini yang tergolong pada variabel terikat 

yaitu kinerja pegawai. 

b. Variabel independent (Variable Bebas) 

 Variabel bebas menurut fungsinya adalah 

variabel yang sering disebut variabel pengaruh. Hal 

ini berfungsi dikarenakan variabel ini 

                                                             
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta 2012), 8. 
3
 Cholid Narbuko, dan H. Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian, ( 

Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013), 118. 
4
 Sugiyono, metode Penelitian Kombinasi ( Bandung: Alfabeta, 

2015), 63. 
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mempengaruhi variabel lain. Jadi secara bebas 

berpengaruh terhadap variabel lain. Variabel ini 

disimbolkan dengan huruf X. Dalam penelitian ini 

yang tergolong pada variabel bebas yaitu : 

pengawasan dan disiplin kerja.
5
 

2. Devinisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional variabel adalah definisi yang 

didasarkan atas sifat-sifat objek yang didefinisikan dan 

dapat diamati. Mendefinisikannya dapat dengan cara; 

menekankan kegiatan apa yang akan dilakukan, 

bagaimana kegiatan dilakukan dan sifat-sifat statis hal 

yang didefinisikan
 6
  

 Setelah ditetapkan variabel bebas (Independent 

variable ) dan variable terikat (Dependent variable) 

maka penjelasan atau pendefinisian terhadap masing-

masing variabel yang digunakan terdiri dari:  

a. Pengawasan kerja (X1) secara umum dapat 

diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan sebuah 

organisasi atau perusahaan dalam mewujudkan 

kinerja yang efektif dan efisien, sehingga 

tercapainya visi dan misi dari oraganisasi.
7
  

b. Disiplin kerja (X2) didefinisikan sebagai tingkat 

kepatuhan dan ketaatan kepada peraturan yang 

                                                             
5
 Cholid Narbuko, dan H. Abu Achmadi, 119. 

6
Mohammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), 115. 
7
 Irham Fahmi, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan 

Aplikasi (Bandung: alvabeta, 2016), 151. 
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telah berlaku serta bersedia menerima sanksi atau 

hukuman jika melanggar aturan yang ditetapkan.
8
 

c. Kinerja pegawai (Y) dapat didefinisikan sebagai 

hasil yang diperoleh oleh suatu oragnisasi atu 

perusahaan baik itu yang bersifat profit oriented 

dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu 

periode waktu. 
9
 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel Independen (X) dan 

Dependen (Y)
10

 

Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 

Variabel 

Indikator  Butir Pernyataan 

Kuesioner 

P
en

g
aw

as
an

 K
er

ja
 

Suatu cara 

yang 

dilakukan 

sebuah 

organisasi atau 

perusahaan 

dalam 

mewujudkan 

kinerja yang 

efektif dan 

efisien, 

sehingga 

a. Menetapkan alat 

pengukur (standar). 

1. Adanya standar 

kinerja dari 

perusahaan 

untuk mengukur 

tingkat kinerja 

karyawan. 

2. Karyawan sudah 

mengetahui dan 

memahami 

standar kinerja 

yang ada. 

b. Mengadakan 3. Adanya evaluasi 

                                                             
8
 Irham Fahmi. 75. 

9
 Ibid., 176. 

10
 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bini & Ekonomi  

(Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015), 151. 
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tercapainya 

visi dan misi 

dari 

oraganisasi.
11

 

penilaian 

(evaluate). 

hasil kerja yang 

telah dilakukan 

karyawan.  

4. Pimpinan selalu 

melakukan 

pengawasan 

dengan 

mengunjungi 

dan mengamati 

langsung proses 

kerja karyawan. 

c. Mengadakan 

tindakan perbaikan 

(Corrective action 

). 
12

 

5. Pimpinan selalu 

mengambil 

tindakan tegas 

pada setiap 

karyawan yang 

melakukan 

kesalahan sesuai 

aturan yang ada. 

6. Pimpinan dan 

karyawan 

bekerjasama 

dalam 

menganalisis 

setiap 

permasalahan 

                                                             
11

 Irham Fahmi, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan 

Aplikasi (Bandung: alvabeta, 2016), 151. 
12

 M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2001), 185-191. 
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D
is

ip
li

n
 k

er
ja

 

Tingkat 

kepatuhan dan 

ketaatan 

kepada 

peraturan yang 

telah berlaku 

serta bersedia 

menerima 

sanksi atau 

hukuman jika 

melanggar 

aturan yang 

ditetapkan.
13

 

a. Tujuan dan 

kemampuan 

7. Karyawan dapat 

mencapai target 

kerja sesuai 

tujuan 

perusahaan. 

b. Teladan pemimpin 8. Pimpinan selalu 

memberikan 

contoh yang baik 

pada karyawan. 

c. Balas jasa 9. Perusahaan 

memberikan 

kenaikan jabatan 

pada karyawan 

yang berprestasi. 

d. Keadilan  10. Beban kerja 

dibagi 

perusahaan 

sesuai 

kemampuan 

karyawan. 

e. Pengawasan 

melekat 

11. Pimpinan telah 

melakukan 

pengawasan 

langsung 

terhadap 

perilaku, moral, 

dan sikap 

                                                             
13

 Irham Fahmi, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan 

Aplikasi, 75. 
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karyawan. 

f. Sanksi hukum  12. Sanksi yang 

diberikan 

berlakusama 

untuk setiap 

tingkatan 

karyawan. 

g. Hubungan 

kemanusiaan 

13. Pimpinan selalu 

mendengarkan 

dan 

memeperhatikan 

setiap pendapat 

maupun keluhan 

dari karyawan. 

h. Ketangkasan
14

 14. Pimpinan selalu 

bersikap tegas 

dalam 

mengambil 

setiap keputusan. 

K
in

er
ja

 P
eg

aw
ai

 Hasil yang 

diperoleh oleh 

suatu 

oraganisasi 

atau 

perusahaan 

baik itu yang 

a. Kuantitas 

pekerjaan 

(Quantity of Work) 

15. Pelayanan 

terhadap 

nasabah selalu 

diutamakan 

sehingga 

nasabah yang 

complain 

                                                             
14

 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Jakarta: PT Bumi Aksara,2013), 194 
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bersifat profit 

oriented dan 

non profit 

oriented yang 

dihasilkan 

selama satu 

periode 

waktu.
15

 

berkurang. 

b. Kualitas pekerjaan 

(Quality of Work) 

16. Karyawan selalu 

menyelesaikan 

tugas sesuai 

dengan harapan 

perusahaan. 

c. Kemandirian 

(Dependability) 

17. Karyawan 

mampu 

menyelesaikan 

tugas dan 

tanggung 

jawabnya 

dengan 

kemampuannya 

sendiri. 

d. Inisiatif (Initiative) 18. Karyawan tidak 

pernah 

menunda-nunda 

waktu dan 

segera 

menyelesaikan 

pekerjaan yang 

menjadi 

tanggung 

jawabnya. 

e. Adaptabilitas 

(Adaptability) 

19. Setiap karyawan 

bersikap 

                                                             
15

 Iram Fami, 176. 
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profesional dan 

dapat 

menyesuaikan 

diri dengan 

lingkungannya 

ketika bekerja. 

f. Kerjasama 

(Coorperation)
16

 

20. Karyawan 

mampu 

memberikan 

umpan balik dan 

saling membantu 

kepada sesama 

karyawan. 

Sumber : Data Sekunder 

 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi  

 Populasi merupakan kumpulan (secara 

keseluruhan) unsur atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. 
17

. 

Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, 

tetapi juga obyek dan benda-benda alam lain. Populasi 

                                                             
16

 Donni Juni Priansa, Perencanaan & Pengembangan SDM 

(Bandung: Alvabeta, 2016), 271-272. 
17

 Andhita Dessy wulandari, Aplikasi Statistika Parametrik, 

(Yogyakarta : Pustaka Felicha, 2016), 8. 
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juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek 

yang diteliti itu. 
18

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pegawai BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun yang berjumlah 42 orang. 

2. Sampel  

 Sampel dapat diartikan sebagai kumpulan dari 

unsur atau individu yang merupakan bagian dari 

populasi.
19

 Bila populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Sampel dalam penelitian ini 

adalah seluruh pegawai BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun yang berjumlah 42 orang. dikarenakan jumlah 

populasi yang kurang dari 100. 

3. Teknik Sampling  

 Teknik sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel untuk menentukan sampel dalam 

penelitian.. Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: Nonprobality Sampling . Tehnik 

Nonprobality Sampling adalah tehnik sampling yang 

setiap anggota populasi tidak  memiliki kesempatan 

atau peluang yang sama sebagai sampel. Teknik yang 

digunakan adalah teknik sampling jenuh, sampel yang 

mewakili jumah populasi. Biasanya dilakukan jika 

                                                             
18

 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2016), 

61. 
19

 Andhita Dessy Wulandari, Aplikasi Statistika Parametrik, 9. 
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populasi dianggap kecil atau kurang dari 100.
20

 

Karena pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

hanya berjumlah 42 orang sehingga itu semua 

dijadikan sampel penelitian.  

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data 

kuantitatif. Data Kuantitatif yaitu data dalam bentuk 

angka.
21

 Pada data kuantitatif pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dimana 

peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang 

luas, sehingga mampu, bertanya, menganalisis, 

memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang 

diteliti menjadi lebih jelas.
22

 

2. Sumber Data  

 Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber 

data primer, yaitu sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.
23

 Peneliti 

memperoleh data dari sumber pertama baik dari 

individu atau perseorangan dari hasil kuisioner, 

wawancara dan observai dilakukan pada para 

pergawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

                                                             
20

 Amos Neolaka, Metode Penelitian dan Statistika, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2016),  97. 
21

 Mohammad,   Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), 100. 
22

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta 2012), 8. 
23

 Ibid.,225. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam studi penelitian ini, peneliti melakukan 

penelitian langsung pada para karyawan atau pegawai BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan: 

1. Metode Observasi (Pengamatan) 

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat 

secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Untuk 

memperoleh data peneliti akan melakukan 

pengamatan langsung pada pegawai  BRI Syariah 

Cabang Madiun.
24

 

2. Metode Wawancara ( Interview) 

Wawancara merupakan proses tanya jawab 

dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara 

dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan 

secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
25

 Untuk memperoleh data peneliti 

melakukan wawancara dengan beberapa pegawai dan 

pimpinan BRI Syariah Cabang Madiun. 

3. Metode Kuesioner (Angket) 

Metode kuesioner merupakan suatu daftar yang 

berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu 

masalah atau bidang yang akan diteliti.
26

 Untuk 

memperoleh data, angket disebarkan kepada 

responden (pegawai BRI Syariah Cabang Madiun). 

                                                             
24

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,Metodelogi Penelitian 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 70. 
25

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,Metodelogi Penelitian , 83. 
26

 Ibid., 76. 
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Setelah data terkumpul dilakukan proses editing dalam 

dua tahap, yaitu: tahap pertama pada kuesioner 

sebelum datanya di-entry untuk dianalisis dengan 

terlebih dahulu diberikan skor item jawaban 

pernyataan kuesioner dengan skala likert yaitu skala 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Skala likert yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bentuk checklist, dengan 

menggunakan lima angka penilaian :
27

 

1. Sangat Setuju (SS)  : Nilai 5 

2. Setuju (S)   : Nilai 4  

3. Netral (N)   : Nilai 3 

4. Tidak Setuju (TS)  : Nilai 2 

5. Sangat Tidak setuju (STS) : Nilai 1  

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan metode yang 

digunakan untuk mengolah dan mengukur hasil dari 

penelitian. Dalam penelitian ini perangkat lunak yang 

digunakan adalah software IMB SPSS 21. 

2. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan peneliti 

adalah menggunakan alat bantu aplikasi IBM SPSS 

21. Secara inti metode analisis data dalam kuantitatif 

dijelaskan adalah : 

a. Uji  Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

                                                             
27

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 93-

94. 
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1) Uji Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid.
28

 Adapun uji validitas 

digunakan untuk mengukur salah satu valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 

dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut.
29

 

Uji validitas digunakan untuk 

mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu 

daftar pertanyaan dalam mendefinisikan 

suatu variabel. Daftar pertanyaan ini pada 

umumnya mendukung suatu kelompok 

variabel tertentu. Uji validitas dilakukan 

setiap butir soal. Hasilnya dibandingkan 

dengan r tabel df = n – 2 dengan tingkat 

kesalahan 5%. Jika r hitung > r tabel,  maka butir 

soal disebut valid.
30

 

2) Uji Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur obyek yang sama, akan 

                                                             
28

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

121. 
29

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program 

SPSS (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), 46. 
30

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program 

SPSS, 45. 
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menghasilkan data yang sama. Reliabilitas 

sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel atau konstruk. Kemudian untuk 

menentukan reliabilitas dapat dilihat dari nilai 

Cronbach Alpa jika nilainya Cronbach Alpa  

> 0.60.
31

 

b. Uji Deskripsi 

Statistik deskripsi adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksut membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi. Penelitian ini 

dilakukan pada populasi jelas akan menggunakan 

analisis deskriptif dalam analisisnya.
32

 

c. Uji Asumsi Klasik  

1) Uji Normalitas
33

 

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan 

untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas dilakukan dengan uji nilai 

Kolmogorov Smirnov menggunakan progam 

analisis statistis IMB SPSS Statistik 21.  

                                                             
31

 Imam Ghozali, 41. 
32

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta 2012), 147. 
33

 Imam Gunawan, Pengantar Statistik Inferensial (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2017), 92-93. 
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a) Apabila nilai probalitas ≥ 0,05 maka 

dapat dinyatakan berditribusi normal,  

b) Jika nilai probalitas < 0,05 maka data 

tidak berdistribusi normal. 

2) Uji Autokorelasi
34

 

Autokorelasi  artinya ada korelasi antara 

anggota serangkaian observasi yang 

diurutkan menurut waktu (seperti dalam data 

deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data 

cross sectional). Untuk mendeteksi adanya 

autokerelasi dalam suatu model regresi, dapat 

dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji 

Durbin-Watson. 

Tabel 3.2 

Kriteria Pengujian Autokerelasi
35

 

No. Durbin Watson Simpulan 

1.  <1,10 Ada autokorelasi) 

2.  1,10 s.d, 1,54 Tanpa simpulan 

3.  1,55 s.d, 2,46 Tidak ada autokorelasi 

4.  2,46 s.d, 2,90 Tanpa simpulan 

5.  >2,91 Ada autokorelasi 

 

 

                                                             
34

 Imam Gunawan, 100-101. 
35

 Ibid., 101. 
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Bedasarkan tabel 3.2, jika koefisien 

Durbin Waton <1,10 maka termasuk dalam 

simpulan ada autokorelasi, jika koefisien 

Durbin Waton 1,10 s.d, 1,54 maka termasuk 

dalam simpulan tanpa autokerelasi, jika 

koefisien Durbin Waton 1,55 s.d, 2,46 maka 

termasuk dalam simpulan tidak ada 

autokorelasi, jika koefisien Durbin Waton 

2,46 s.d, 2,90 maka termasuk dalam simpulan 

tanpa simpulan, dan jika koefisien Durbin 

Waton >2,91 maka termasuk dalam simpulan 

ada autokorelasi. 

3) Uji Multikolinearitas
36

 

 Uji multikolinearitas digunakan 

mengetahui kesalahan standar estimesi model 

dalam penelitian. Menguji adanya kasus 

multikolinearitas adalah dengan patokan nilai 

VIF (Variance Inflation Factor) dan 

koefisien korelasi antar variable bebas. 

Dikatakan terjadi multikolonieritas dapat 

dilihat pada keterangan dibawah ini : 

a) Nilai beta < 1 (tidak tejadi 

multikolinieritas) 

b) Nilai standar error < 1 (tidak tejadi 

multikolinieritas) 

c) Nilai VIF <10 (tidak tejadi 

multikolinieritas). 

 

                                                             
36

 Ibid., 102-103. 
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4) Uji Heteroskedastisitas
37

 

Heteroskedastisitas artinya varians 

variable dalam model tidak sama. Salah satu 

cara yang dapat digunakan untuk melihat 

adanya kasus heterokedastisitas adalah dari 

probalitas signifikannya, 

a) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak 

terjadi heterokedastisitas. 

b) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi 

heterokedastisitas. 

5) Uji Linieritas
38

 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran 

garis regresi. Uji linieritas dilakukan dengan 

cara mencari model garis regresi dari variabel 

independen x terhadap variabel dependen y. 

kaidah dalam pengambilan keputusan pada 

uji linieritas adalah sebagai berikut: 

a. Apabila p-value < α, maka (garis regresi 

non linier) 

b. Apabila p-value > α, maka (gari regresi 

linier) 

d. Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah 

hubungan secara linier antara dua variabel atau 

lebih variabel independent (X1,dan X2) dengan 

                                                             
37

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program 

SPSS, 109. 
38

 Andhita Dessy wulandari, Aplikasi Statistika Parametrik, 

(Yogyakarta : Pustaka Felicha, 2016), 55. 
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variabel dependent (Y). 
39

Analisis ini 

memprediksikan nilai dari variabel dependent 

apabila nilai variabel independent mengalami 

kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui 

arah hubungan antara variabel independent 

dengan variabel dependent. Apakah masing-

masing variabel berhubungan positif atau negatif. 

Model persamaan analisis regresi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                  

Keterangan : 

Y = Variabel kinerja pegawai 

X1 = Variabel pengawasan kerja 

X2 = Variabel disiplin kerja 

β0 = Intercept (titik potong populasi) 

β1 = Slope (kemiringan garis lurus 

populasi) 

Ɛ  = Error/residual  

Untuk menilai ketepatan fungsi regresi 

sampel dalam menaksir nilai aktual dapat di ukur 

dari nilai statistik t, nilai statistik F dan nilai 

koefisien determinasi. 

1) Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji 

t)
40

 

Uji statitik t pada dasarnya digunakan 

untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas/ independen secara 

                                                             
39

 Ibid., 127. 
40

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program 

SPSS, 87. 



59 
 

 
 

individual dalam menerangkan variabel 

dependen. Kaidah dalam pengambilan 

keputusannya uji t adalah: 

a) Jika probalitas > 0,05 maka H1 ditolak  

b) Jika probalitas < 0,05 maka H1 diterima 

2) Uji Koefisiensi Regresi Secara Bersama-

Sama (Uji F)
41

 

 Uji statitik F pada dasarnya digunakan 

untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen (X1, dan X2) secara bersama-

sama  berpengaruh signifikan terhadap 

variable dependen (Y).  “Pengambilan 

keputusan dalam uji statistik F berdasarkan 

probabilitas dengan ketentuan :  

1) Jika probabilitas > 0.05 maka H1 ditolak,  

2) Jika probabilitas < 0.05 maka H1 

diterima”. 

3) Uji Koefisien Determinasi
42

 

Koefisien determinasi ini digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel 

dependen. Koefisien determinasi (R
2
) pada 

intinya adalah digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Jika 

nilai R
2
 kecil berarti kemampuan variabel-

                                                             
41

 Imam Ghozali, 84. 
42

 Ibid., 83. 
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variabel independen dalam menjelakan 

variasi variabel dependen amat terbatas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum  BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun 

1. Profil Bank BRI Syariah 

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. 

Secara resmi beroperasi pada tanggal 17 November 

2008 perubahan dari PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk. setelah mendapatkan izin dari Bank 

Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008. Dua tahun 

lebih PT. Bank BRI Syariah Tbk. hadir 

mempersembahkan sebuah bank ritel modern 

terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan 

nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan 

lebih bermakna. Aktivitas PT. Bank BRI Syariah Tbk. 

semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 

ditandatangani akta pemisah Unit Usaha Syariah PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, untuk melebur 

ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk (proses spin off) 

yang berlaku efektif pada tanggal1 Januari 2009. 

Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir 

selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia ( 

persero). Tbk., dan Bapak Ventje Raharjo selaku 

Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah Tbk.
1
 

Saat ini PT.Bank BRI Syariah Tbk. Menjadi 

bank syariah ketiga terbesar bedasarkan aset PT. Bank 

                                                             
1
 Profil BRI Syariah, diunduh pada https://www.brisyariah.co.id, 

diakses pada tanggal 12 Desember 2018. 

https://www.brisyariah.co.id/
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BRISyariah Tbk. tumbuh dengan pesat baik dari sisi 

aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak 

ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah 

bawah, PT. Bank BRI Syariah Tbk. menargetkan 

menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai 

ragam produk dan layanan perbankan.
2
 

2. Visi dan Misi Bank BRISyariah
3
 

Visi dan Bank BRI Syariah : 

Manjadi bank ritel modern ketermuka dengan 

ragam pelayanan finansial sesuai kebutuhan nasabah 

dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 

bermakna. 

Misi Bank BRI Syariah : 

a. Memahami keragaman individu dan 

mengakomodasikan beragam kebutuhan finansial 

nasabah. 

b. Menyediakan produk dan layanan yang 

mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. 

c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai 

sarana kapan pun dan dimana pun. 

d. Memungkinkan setiap akses individu untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan 

ketentraman pikiran. 

 

 

 

                                                             
2
Ibid. 

3
 Ibid. 
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B. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 

1. Uji Validitas 

a. Variabel Pengawasan Kerja (X1) 

Pengujian ini dilakukan di BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun sebanyak 42 responden 

pada tanggal 12 Februari 2018. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan r hitung > r tabel. 

Hasil r hitung akan dibandingan dengan r tabel 

dengan α 0,05. Jika r hitung > r tabel maka item 

dinyatakan valid tetapi jika r hitung < r tabel maka 

item dinyatakan tidak valid. Adapun hasil 

perhitungan dengan menggunakan SPSS adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas  X1 (Variabel Pengawasan 

Kerja) 

No. Keterangan Person 

Correlation 

(r hitung) 

r tabel 

(α = 5%) 

Hasil 

Validitas 

1. X1.1 0,550 0,3044 Valid 

2. X1.2 0,325 0,3044 Valid 

3. X1.3 0,745 0,3044 Valid 

4. X1.4 0,728 0,3044 Valid 

5. X1.5 0,681 0,3044 Valid 

6. X1.6 0,430 0,3044 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Bedasarkan tabel 4.1 di ketahui hasil 

pengamatan pada rtabel didapatkan nilai dari 

sampel (N) = 42 sebesar 0,3044. Sehingga 
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merujuk pada hasil uji validitas, di hasilkan 

bahwa instrumen dari variabel pengawasan kerja 

semua dinyatakan valid,  dimana r hitung > r tabel.  

b. Validitas Variabel Disiplin Kerja (X2) 

Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan r hitung > r tabel. Hasil r hitung akan 

dibandingan dengan r tabel dengan α 0,05. Jika r 

hitung > r tabel maka item dinyatakan valid tetapi 

jika r hitung < r tabel maka item dinyatakan tidak 

valid. Hasil perhitungan validitas variabel disiplin 

kerja dengan menggunakan SPSS adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas  X2 (Variabel Disiplin Kerja) 

No. Keterangan Person 

Correlation 

(r hitung) 

r tabel 

(α = 5%) 

Hasil 

Validitas 

1 X2.1 0,583 0,3044 Valid 

2 X2.2 0,663 0,3044 Valid 

3 X2.3 0,704 0,3044 Valid 

4 X2.4 0,577 0,3044 Valid 

5 X2.5 0,625 0,3044 Valid 

6 X2.6 0,630 0,3044 Valid 

7 X2.7 0,451 0,3044 Valid 

8 X2.8 0,573 0,3044 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 



 

 

Bedasarkan tabel 4.2 di ketahui hasil 

pengamatan pada rtabel didapatkan nilai dari 

sampel (N) = 42 sebesar 0,3044. Sehingga 

merujuk pada hasil uji validitas, bahwa instrumen 

variabel disiplin kerja semua dinyatakan valid, 

dimana r hitung > r tabel. 

c. Validitas Variabel Kinerja Pegawai (Y) 

Hasil perhitungan dengan menggunakan 

SPSS dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas  Y (Variabel Kinerja 

Pegawai) 

No. Keterangan Person 

Correlation 

(r hitung) 

r tabel 

(α = 5%) 

Hasil 

Validitas 

1 Y1 0,736 0,3044 Valid 

2 Y2 0,590 0,3044 Valid 

3 Y3 0,524 0,3044 Valid 

4 Y4 0,663 0,3044 Valid 

5 Y5 0,551 0,3044 Valid 

6 Y6 0,630 0,3044 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Bedasarkan tabel 4.3 di ketahui hasil 

pengamatan pada r tabel didapatkan nilai dari 

sampel (N) = 42 sebesar 0,3044. Sehingga 

merujuk pada hasil uji validitas, bahwa semua 

instrumen variabel kinerja pegawai yang 

dinyatakan valid, dimana r hitung > r tabel. 
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2. Uji Reliabilitas 

 Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang 

bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek 

yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel atau konstruk. Kemudian untuk menentukan 

reliabilitas dapat dilihat dari nilai Cronbach Alpa jika 

nilainya > 0,60 , maka dapat dikatakan reliable.
4
  

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s 

Alpa 

Keterangan 

Pengawasan Kerja 

(X1) 

0,630 Reliabel 

Disiplin Kerja (X2) 0,744 Reliabel 

Kinerja Pegawai (Y) 0,670 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Bedasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa 

seluruh nilai Cronbach Alpha melebihi nilai Alpha 

0,60 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh instumen 

dinyatakan reliabel. 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program 

SPSS (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), 41. 



 

 

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Gambaran Umum Responden 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek 

penelitian adalah semua pegawai di BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun . Kuisioner dibagikan kepada 

responden sebanyak 42 pegawai. Semua kuisioner 

tidak ada yang rusak. Berdasarkan kriteria yang 

digunakan meliputi nama, jenis kelamin, usia, 

pendidikan, lama bekerja dan jabatan.  

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

 
Sumber: Data Penelitian diolah, 2019. 

Gambar 4.2. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Berdasarkan gambar 4.2 diatas menunjukkan 

bahwa dari 42 orang responden, sebagian besar 

berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 32 

orang atau 76% dan sisanya adalah responden 

yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 

10 orang atau 24%. Responden yang berjenis laki-

laki lebih banyak dibandingkan responden 

Series1, 

Laki-Laki, 

32, 76% 

Series1, 

Perempuan

, 10, 24% 
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berjenis kelamin perempuan yang bekerja pada 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 
Sumber: Data Penelitian diolah, 2019. 

 

Gambar 4.3. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Usia 

 

Berdasarkan gambar 4.3 diatas dapat 

diketahui bahwa umur responden yang terbanyak 

adalah umur >30 tahun yaitu sebanyak 19 orang 

atau 45,2%. Untuk urutan kedua diikuti dengan 

usia responden 26-30 tahun sebanyak 14 orang 

atau 33,3%. Urutan ketiga adalah umur 21-25 

tahun sebanyak 8 orang atau 19,1%. Dan urutan 

paling terakhir adalah umur <20 tahun yang 

berjumlah 1 orang atau 2,4%. 

 

 

 

 

 

 

Series1, < 
20 tahun, 

1, 3% 

Series1, 
21-25 

tahun, 8, 
19% 

Series1, 
26-30 
tahun, 

14, 33% 

Series1, > 
30 tahun, 
19, 45% 



 

 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pendidikan Terakhir 

 
Sumber: Data Penelitian diolah, 2019. 

Gambar 4.4. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Berdasarkan gambar 4.4 diatas menunjukkan 

bahwa jumlah responden yang terbanyak adalah 

dari kelompok responden yang berpendidikan S1 

yaitu 30 orang atau 71,4%, SMA/SMK sebanyak 

7 orang atau  16.7%, D3 sebanyak 3 orang atau 

7,1%, S2 sebanyak 1 orang atau 2,4%, D1 

sebanyak 1 orang atau 2,4%, hal ini menunjukkan 

bahwa pegawai BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun sebagian besar memiliki pendidikan 

tinggi. Hal ini menunjukkan semakin tinggi 

pendidikan responden maka semakin tinggi 

kemampuannya dan semakin tinggi kemungkinan 

keberhasilan dalam menjalankan tugasnya. 

 

 

 

Series1, 

SMA/SM

K, 7, 17% 

Series1, 

D3, 3, 7% 

Series1, 

S1, 30, 

72% 

Series1, 

S2, 1, 2% 

Series1, 

Lainnya, 1, 

2% 
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d. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama 

Bekerja 

 
Sumber: Data Penelitian diolah, 2019. 

 Gambar 4.5. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Lama Bekerja 

Berdasarkan gambar 4.5 diatas menunjukkan 

bahwa lama bekerja pegawai pada BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun terbanyak adalah >4 

tahun dengan jumlah 16 orang atau 38,1%, lama 

bekerja <2 tahun 14 orang atau 33,3%, lama 

bekerja 2-4 tahun 12 orang atau 28,6%. 

e. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Jabatan 

 
Sumber: Data Penelitian diolah, 2019. 

Gambar 4.6. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jabatan 

Series1, 
< 2 

tahun, … 

Series1, 
2-4 

tahun, … 

Series1, 
> 4 

tahun, … 

Lama Bekerja 

Series1, 

Teller, 2, 

5% 

Series1, 

Marketing, 

13, 31% 

Series1, 

Cutomer 

Service, 1, 

2% 

Series1, 

Satpam, 3, 

7% 

Series1, 

Office Boy, 

2, 5% 

Series1, 

Lainnya, 21, 

50% 

Jabatan 



 

 

Berdasarkan gambar 4.6 diatas menunjukkan 

bahwa jabatan teller sebanyak 2 orang atau 4,8%, 

marketing sebanyak 13 orang atau 31%, Customer 

service sebanyak 1 orang atau 2,4%, satpam 

berjumlah 3 orang atau 7%, Office boy berjumlah 

2 orang atau 4,8% dan jabatan lainnya berjumlah 

21 orang atau 50%. 

2. Deskripsi Tanggapan Responden Mengenai 

Variabel Pengawasan Kerja X1 

Untuk melihat pernyataan responden terhadap 

indikator-indikator variabel pengawasan kerja (X1) 

dapat diuraikan pada tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan 

Kerja (X1) 

No. Item 
SS S N TS STS TOTAL  

F % F % F % F % F % F % 

1 X1.1 6 14,3 30 71,4 6 14,3 0 0 0 0 42 100 

2 X1.2 5 11,9 29 69,0 8 19,0 0 0 0 0 42 100 

3 X1.3 6 14,3 24 57,1 8 19,0 4 9,5 0 0 42 100 

4 X1.4 9 21,4 23 54,8 9 21,4 0 0 1 2,4 42 100 

5 X1.5 10 23,8 22 52,4 8 19,0 2 4,8 0 0 42 100 

6 X1.6 11 26,2 28 66,7 3 7,1 0 0 0 0 42 100 

Sumber Data diolah peneliti, 2019 

Bedasarkan gambar table 4.5 sebagian besar 

responden memberikan jawaban sutuju. Dimana hasil 

terbanyak sutuju terdapat pada item pernyataan 2 yaitu 

Karyawan sudah mengetahui dan memahami standar 

kinerja yang ada dengan persentase 69,0% atau 
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sebanyak 29 responden. Dari data tersebut dapat 

dijelaskan bahwa faktor pengadaan penilaian atau 

evaluasi mempengaruhi kinerja pegawai.  

3. Deskripsi Tanggapan Responden Mengenai 

Variabel Disiplin Kerja X2 

Untuk melihat pernyataan responden terhadap 

indikator-indikator variabel pengawasan kerja (X1)  

peneliti telah melakukan penyebaran angket atau 

kuisioner pada pegawai BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun dan  telah diuraikan pada tabel 4.6 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Mengenai Disiplin Kerja (X2) 

No. Item 
SS S N TS STS TOTAL  

F % F % F % F % F % F % 

1 X2.1 8 19,0 26 61,9 8 19,0 0 0 0 0 42 100 

2 X2.2 9 21,4 21 50,0 10 23,8 2 4,8 0 0 42 100 

3 X2.3 11 26,2 21 50,0 8 19,0 2 4,8 0 0 42 100 

4 X2.4 7 16,7 27 64,3 8 19,0 0 0 0 0 42 100 

5 X2.5 8 19,0 25 59,5 8 19,0 1 2,4 0 0 42 100 

6 X2.6 12 28,6 16 38,1 13 31,0 1 2,4 0 0 42 100 

7 X2.7 18 42,9 18 42,9 5 11,9 1 2,4 0 0 42 100 

8 X2.8 9 21,4 19 45,2 11 26,2 3 7,1 0 0 42 100 

Sumber Data diolah peneliti, 2019 

Bedasarkan gambar tabel 4.6 sebagian besar 

responden memberikan jawaban sutuju. Dimana hasil 

terbanyak sutuju terdapat pada item pernyataan 4 yaitu 

Beban kerja dibagi perusahaan sesuai kemampuan 

karyawan dengan persentase 64,3% atau sebanyak 27 



 

 

responden. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 

faktor keadilan mempengaruhi kinerja pegawai.  

4. Deskripsi Tanggapan Responden Mengenai 

Variabel Kinerja Pegawai Y 

Untuk melihat pernyataan responden terhadap 

indikator-indikator variabel pengawasan kerja (X1) 

peneliti telah melakukan penyebaran angket atau 

kuisioner pada pegawai BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun dan  telah diuraikan pada tabel 4.7 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Pegawai (Y) 

No. Item 
SS S N TS STS TOTAL  

F % F % F % F % F % F % 

1 Y1 8 19,0 25 59,5 9 21,4 0 0 0 0 42 100 

2 Y2 18 42,9 19 45,2 5 11,9 0 0 0 0 42 100 

3 Y3 15 35,7 21 50,0 6 14,3 0 0 0 0 42 100 

4 Y4 12 28,6 16 38,1 13 31,0 1 2,4 0 0 42 100 

5 Y5 8 19,0 24 57,1 10 23,8 0 0 0 0 42 100 

6 Y6 9 21,4 22 52,4 11 26,2 0 0 0 0 42 100 

Sumber Data diolah peneliti, 2019 

Bedasarkan gambar tabel 4.7 sebagian besar 

responden memberikan jawaban sutuju. Dimana hasil 

terbanyak sutuju terdapat pada item pernyataan 1 yaitu 

pelayanan terhadap nasabah selalu diutamakan 

sehingga nasabah yang complain berkurang dengan 

persentase 59,5% atau sebanyak 25 responden. Dari 

data tersebut dapat dijelaskan bahwa kuantitas 

pekerjaan mempengaruhi kinerja pegawai. 

5. Hasil Analisis Deskriptif Statistik X1,X2 Dan Y 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Deskripsi 

Descriptive Statistics 

 N Rang

e 

Min Max Sum Mean Std. 

Deviation 

Statis

tic 

Statis

tic 

Statis

tic 

Statis

tic 

Statis

tic 

Statis

tic 

Std. 

Error 

Statistic 

pengawasan 

kerja 

42 10 19 29 998 23.76 .379 2.458 

disiplin kerja 42 16 23 39 1335 31.79 .558 3.619 

kinerja 

pegawai 

42 10 19 29 1022 24.33 .400 2.591 

Valid N 

(listwise) 

42        

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

a. Analisis Deskripsi Variabel Pengawasan Kerja 

Pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dideskripsikan 

bahwa variabel pengawasan kerja pegawai dengan 

jumlah data (N) sebanyak 42 orang memiliki 

deskripsi data sebagai berikut : rata-rata (mean) 

sebesar 23,76 dengan standar deviasi sebesar 

2,458 . median sebesar 24,00, minimum sebesar 

18, maximum sebesar 29, dan sum sebesar 998. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil analisis 

statistik deskriptif  pengawasan kerja pegawai 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun cukup baik. 

b. Deskripsi Variabel Disiplin Kerja Pegawai BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. 



 

 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dideskripsikan 

bahwa variabel disiplinkerja pegawai dengan 

jumlah data (N) sebanyak 42 orang memiliki 

deskripsi data sebagai berikut : rata-rata (mean) 

sebesar 31,79 dengan standar deviasi sebesar 

3,619 . median sebesar 31,00, minimum sebesar 

23, maximum sebesar 39, dan sum sebesar 1335. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil analisis 

statistik deskriptif  disiplin kerja pegawai BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun cukup baik. 

c. Deskripsi Variabel Kinerja Pegawai BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun. 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dideskripsikan 

bahwa variabel kinerja pegawai dengan jumlah 

data (N) sebanyak 42 orang memiliki deskripsi 

data sebagai berikut : rata-rata (mean) sebesar 

24,33 dengan standar deviasi sebesar 2,591 . 

median sebesar 24,00, minimum sebesar 19, 

maximum sebesar 29, dan sum sebesar 1022. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa hasil analisis statistik 

deskriptif  pengawasan kerja pegawai BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun cukup baik. 

 

 

 

D. Uji Asumsi Klasik 

1. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan uji 
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nilai Kolmogorov Smirnov menggunakan progam 

analisis statistis IMB SPSS Statistik 21.
5
 Hasil uji 

normalitas dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini: 

a. Apabila nilai probalitas ≥ 0,05 maka dapat 

dinyatakan berditribusi normal,  

b. Jika nilai probalitas < 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 42 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation 1.99913609 

Most Extreme Differences 

Absolute .090 

Positive .090 

Negative -.087 

Kolmogorov-Smirnov Z .583 

Asymp. Sig. (2-tailed) .886 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

 Bedasarkan tabel 4.9 di dapatkan nilai 

signifikansi 0,886 > 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa nilai residual berdistribusi normal. 

2. Hasil Uji Autokorelasi  

Cara mendeteksi autokorelasi menggunakan 

nilai Durbin Waston dibandingkan dengan tabel 

                                                             
5
 Imam Gunawan, Pengantar Statistik Inferensial (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2017), 92-93. 



 

 

Durbin Waston.”Hasil uji autokorelasi dapat dilihat 

pada tabel 4.10 berikut ini”: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .636
a
 .405 .374 2.050 2.193 

a. Predictors: (Constant), disiplin kerja , pengawasan kerja 

b. Dependent Variable: kinerja pegawai 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

 Bedasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa koefisin 

Durbin-Watson sebesar 2,193 jika dibandingkan 

dengan Kriteria pengujian autokorelasi pada tabel 3.2 

maka koefisien termasuk dalam tidak ada autokorelasi. 

3. Hasil Uji Multikolineritas
6
 

Uji multikolinearitas digunakan mengetahui 

kesalahan standar estimesi model dalam penelitian. 

Menguji adanya kasus multikolinearitas adalah dengan 

patokan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan 

koefisien korelasi antar variable bebas. 

Hasil perhitungan uji multikolinieritas 

menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel 4.11 

berikut ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolineritas 

                                                             
6
 Imam Gunawan, Pengantar Statistik Inferensial, 102-103. 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coeffici

ents 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) 10.849 3.766  2.881 .006   

pengawasa

n kerja 

-.052 .134 -.049 -.385 .703 .941 1.063 

disiplin 

kerja 

.463 .091 .646 5.075 .000 .941 1.063 

a. Dependent Variable: kinerja pegawai 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

 Bedasarkan tabel 4.11 didapatkan nilai 

Tolerance untuk variabel Pengawasan kerja (X1) 

0,941 dan Disiplin Kerja (X2) 0,941 yaitu kurang dari 

1. Sementara, nilai VIF untuk Variabel Pengawasan 

kerja (X1) 1,063 dan Disiplin Kerja (X2) 1,063 kurang 

dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolineritas. 

4. Hasil Uji Heterokedastisitas
7
 

Heteroskedastisitas artinya varians variabel 

dalam model tidak sama. Salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk melihat adanya kasus 

heterokedastisitas adalah dari probalitas signifikannya, 

                                                             
7
 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program 

SPSS (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), 109. 



 

 

1) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

2) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi 

heterokedastisitas. 

Hasil perhitungan uji heterokedastisitas 

menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel 4.12 

berikut ini: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolera

nce 

VIF 

1 

(Constant) 
.471 2.368  .199 .843   

pengawasa

n kerja 

.032 .084 .062 .375 .710 .941 1.063 

disiplin 

kerja 

.010 .057 .028 .170 .866 .941 1.063 

a. Dependent Variable: Abs_Res 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

 Bedasarkan tabel 4.12 didapatkan nilai Sig 

untuk variabel Pengawasan kerja (X1) 0,710 dan 

Disiplin Kerja (X2) 0,866 Lebih besar dari 0,05. Maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. 
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5. Hasil Uji Linieritas
8
 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis 

regresi. Uji linieritas dilakukan dengan cara mencari 

model garis regresi dari variabel independen x 

terhadap variabel dependen y. kaidah dalam 

pengambilan keputusan pada uji linieritas adalah 

sebagai berikut: 

a) Apabila p-value < α, maka (garis regresi non 

linier) 

b) Apabila p-value > α, maka (gari regresi linier) 

Bedasarkan hasil uji dengan menggunakan PSS 

diperoleh out put data yang dapat dilihat pada tabel 

4.13: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Linieritas Variabel X1 Terhadap Y 

 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Kinerja 

pegawai * 

Pengawasan 

kerja 

Between 

Groups 

(Combined

) 

47.092 9 5.232 .734 .675 

Linearity 3.242 1 3.242 .455 .505 

Deviation 

from 

Linearity 

43.850 8 5.481 .768 .633 

Within Groups 228.242 32 7.133   

Total 275.333 41    

                                                             
8
 Andhita Dessy wulandari, Aplikasi Statistika Parametrik, 

(Yogyakarta : Pustaka Felicha, 2016), 55. 



 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Bedasarkan tabel 4.13 didapatkan nilai p-value > 

α, atau nilai Deviation Linearity Sig sebesar 0,633 

lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan linier secara signifikan antara variabel 

pengawasan kerja (X1) dan kinerja pegawai (Y) atau 

garis regresi linier. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Linieritas Variabel X2 Terhadap Y 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Kinerja 

pegawai 

* 

Disiplin 

kerja 

Between 

Groups 

(Combined

) 

164.900 13 12.685 3.216 .005 

Linearity 
110.853 1 110.85

3 

28.106 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

54.047 12 4.504 1.142 .368 

Within Groups 110.433 28 3.944   

Total 275.333 41    

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Bedasarkan tabel 4.14 didapatkan nilai p-value > 

α, atau nilai Deviation Linearity Sig sebesar 0,368 

lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan linier secara signifikan antara variabel 

pengawasan kerja (X2) dan kinerja pegawai (Y) atau 

garis regresi linier. 

E. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
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 Analisis regresi linier berganda adalah hubungan 

secara linier antara dua variabel atau lebih variabel 

independent (X1,dan X2) dengan variabel dependent (Y). 
9
 

Analisis ini memprediksikan nilai dari variabel dependent 

apabila nilai variabel independent mengalami kenaikan 

atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan 

antara variabel independent dengan variabel dependent. 

Apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau 

negatif. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 10.849 3.766  2.881 .006 

pengawasan 

kerja 

-.052 .134 -.049 -.385 .703 

disiplin kerja .463 .091 .646 5.075 .000 

a. Dependent Variable: kinerja pegawai 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

 Berdasarkan tabel  4.15 diperoleh persamaan regresi 

linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

                                  

1. Konstanta memiliki nilai 10,849, artinya tanpa 

adanya variabel Pengawasan kerja dan Disiplin 

                                                             
9
 Anditha Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametik dalam 

penelitian ( Yogyakarta: Pustaka Felicha),127. 



 

 

Kerja maka kinerja pegawai nilainya adalah sebesar 

10,849. 

2. Koefisien regresi variabel Pengawasan kerja (X1) 

sebesar -0,052 Artinya jika terjadi penurunan 

variabel Pengawasan kerja (X1) sebesar satu, maka 

besarnya kinerja pegawai (Y) akan turun  sebesar 

0,052 satuan.  

3. Koefisien regresi variabel Disiplin kerja (X2) 

sebesar 0.463 artinya jika terjadi peningkatan 

variabel Disiplin kerja (X2) sebesar satu, maka 

besarnya kinerja pegawai (Y) akan naik sebesar 

0.463 satuan.  

 Untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam 

menaksir nilai aktual dapat di ukur dari nilai statistik t, 

nilai statistik F dan nilai koefisien determinasi. 

1. Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)
10

 

Uji statitik t pada dasarnya digunakan untuk 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/ independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Kaidah dalam 

pengambilan keputusannya uji t adalah: 

a. Jika probalitas > 0,05 maka H1 ditolak  

b. Jika probalitas < 0,05 maka H1 diterima 

 Hasil perhitungan uji t menggunakan SPSS 

dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

                                                             
10

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program 

SPSS, 87. 
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Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 10.849 3.766  2.881 .006 

pengawasan 

kerja 

-.052 .134 -.049 -.385 .703 

disiplin 

kerja 

.463 .091 .646 5.075 .000 

a. Dependent Variable: kinerja pegawai 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

  

 Bedasarkan hasil output SPSS Coefficien tabel 

4.16 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Hipotesis 1 Pengawasan kerja (X1) dengan taraf 

signifikan 0,703 > probalitas 0,05,  maka dapat 

disimpulkan bahwa H1 ditolak. Arinya 

Pengawasan kerja tidak berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai (Y).   

b. Hipotesis 2 Disiplin Kerja (X2) dengan taraf 

signifikan 0,000 < probalitas 0,05 , maka dapat 

disimpulkan bahwa H1 diterima. Arinya disiplin 

Kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y).  

2. Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-Sama 

(Uji F)
11

 

Uji statitik F pada dasarnya digunakan untuk 

menunjukkan apakah semua variabel independen (X1, 

                                                             
11 Ibid., 84. 



 

 

dan X2) secara bersama-sama  berpengaruh signifikan 

terhadap variable dependen (Y).  “Pengambilan 

keputusan dalam uji statistik F berdasarkan 

probabilitas dengan ketentuan : Jika probabilitas > 

0.05 maka H1 ditolak, dan Jika probabilitas < 0.05 

maka H1 diterima. 

Tabel 4.17 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 111.475 2 55.737 13.266 .000
b
 

Residual 163.858 39 4.201   

Total 275.333 41    

a. Dependent Variable: kinerja pegawai 

b. Predictors: (Constant), disiplin kerja , pengawasan kerja 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Bedasarkan hasil tabel 4.17 diperoleh output 

SPSS ANOVA di atas di ketahui nilai signifikansi 

(sig) 0,000 < 0,05,  maka dapat disimpulkan bahwa H1 

diterima. Artinya Pengawasan kerja dan Disiplin Kerja 

secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

(Y). 

3. Uji Koefisien Determinasi
12

 

 Koefisien determinasi ini digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Koefisien 

                                                             
12 Imam Ghozali, 83. 
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determinasi (R
2
) pada intinya adalah digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai R
2
 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelakan variasi variabel dependen amat 

terbatas. 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .636
a
 .405 .374 2.050 

a. Predictors: (Constant), disiplin kerja , pengawasan kerja 

b. Dependent Variable: kinerja pegawai 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Bedasarkan hasil tabel 4.18 diperoleh output 

SPSS Model Summary di atas di ketahui nilai R Squer 

0,405, berarti 40,5% variabel kinerja pegawai dapat 

dijelaskan oleh pengawasan dan disiplin kerja 

sedangkan 59,5% di pengaruhi fakor lain yang tidak 

diteliti. 

F. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Pengawasan Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

Bedasarkan hasil dari uji t variabel X1 

menunjukkan bahwa, secara parsial pengawasan kerja 

dengan taraf signifikan 0,703 > probalitas 0,05, 

dimana H1 ditolak. Artinya Pengawasan kerja tidak 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y). Sehingga 



 

 

Pengawasan kerja dengan indikator menetapkan alat 

ukur (standar kerja), mengadakan penilaian (value), 

melakukan tindakan perbaikan tidak memiliki 

pengaruh yang cukup untuk meningkatkan kinerja 

pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda 

menunjukkan besaran koefisien regresi variabel 

Pengawasan Kerja sebesar -0,052 bertanda negatif, 

artinya Pengawasan Kerja berbanding terbalik 

terhadap Kinerja Pegawai BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun. Hal ini mengindikasikan bahwa Artinya jika 

terjadi penurunan variabel Pengawasan kerja (X1) 

sebesar satu, maka besarnya kinerja pegawai (Y) akan 

turun  sebesar 0,052 satuan.  

Sehingga sistem pengawasan disana sebaiknya 

perlu diperbaiki, selain hanya pengawasan melalui 

pantauan cctv dan pada hasil kerja, akan lebih baik 

jika pimpinan juga sering melakukan pemantauan 

langsung pada saat proses kerja sehingga akan tercipta 

hubungan baik antara pimpinan dan bawahan. Rasa 

canggung pun juga akan hilang dan pegawai akan 

merasa memiliki pada perusahaan dan berkeinginan 

untuk meningkatkan kinerja terbaiknya untuk 

perusahaan. 

2. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

Bedasarkan hasil dari uji t variabel X2 

menunjukkan bahwa, secara parsial disiplin Kerja 

dengan taraf signifikan 0,000 < probalitas 0,05 , 

dimana H1 diterima.  Artinya Disiplin Kerja 
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berpengaruh positif  terhadap kinerja pegawai (Y). 

Sehingga disiplin kerja dengan indikator tujuan dan 

kemampuan, teladan pemimpin, balas jasa, keadilan, 

pengawasan melekat, sanksi hukuman, hubungan 

kemanusiaan dan ketangkasan memiliki pengaruh 

positif untuk meningkatkan kinerja pegawai BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda 

menunjukkan besaran koefisien regresi variabel 

disiplin kerja sebesar 0.463 bertanda positif, artinya 

disiplin kerja berbanding lurus atau searah terhadap 

Kinerja Pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Hal ini mengindikasikan bahwa Artinya jika terjadi 

peningkatan variabel disiplin kerja (X2) sebesar satu, 

maka besarnya kinerja pegawai (Y) akan naik sebesar 

0.463 satuan.  

Sesuai dengan pendapat T. Hani Handoko yang 

mengatakan jika disiplin kerja yang tinggi secara 

otomatis akan menghasilkan kinerja yang baik pula. 

Disiplin kerja merupakan kegiatan manajemen untuk 

menjalankan standar-standar organisasi. 

Kesimpulan diatas sesuai dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Skripsi Dwi Puspita 

Sari yang berjudul “Pengaruh Disiplin dan 

Pengawasan Kerja Terhadap Kinerja karyawan Pada 

PT. Karyadeka Alam Lestari Semarang”. yang 

menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 



 

 

3. Pengaruh Pengawasan Kerja dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh Pengawasan kerja dan 

disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun 

Bedasarkan penelitian diatas hasil dari uji F 

menunjukkan bahwa, secara bersama-sama variabel 

pengawasan kerja X1 dan variabel disiplin Kerja X2 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y) dimana 

tabel output SPSS ANOVA menunjukkankan nilai 

signifikansi (sig) 0,000 < 0,05,  maka dapat 

disimpulkan bahwa H1 diterima. Jadi Artinya 

Pengawasan kerja dan Disiplin Kerja secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y).  

Dalam bukunya Edy Sutrisno disebutkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah 

efektivitas dan efisiensi, otoritas dan tanggung jawab, 

disiplin, inisiatif, pengawasan, dan motivasi. 

Agar pegawai dapat bekerja sesuai dengan yang 

diharapkan, Pengawasan kerja dan disiplin kerja dapat 

dilaksanakan dengan seimbang. Selain pegawai dapat 

disiplin pegawai juga dapat mencapai target kerja 

karena adanya pengawasan kerja. 

Sesuai dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Nurkocim yang berjudul “Pengaruh 

Pengawasan dan disiplin kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai pada Kantor Camat Wasile Kabupaten 

Halmahera Timur. yang menyatakan bahwa 
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Pengawasan dan disiplin kerja secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan  terhadap kinerja 

pegawai pada kantor Camat Wasile Kabupaten 

Halmahera Timur. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari rumusan masalah penelitian yang diajukan, 

berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengawasan kerja X1 tidak berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Bedasarkan hasil penelitian dengan menggunakan 

SPSS variabel pengawasan kerja menunjukkan taraf 

signifikan 0,703 > probalitas 0,05, dimana H1 ditolak. 

Artinya Pengawasan kerja secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y). Sehingga 

Pengawasan kerja dengan indikator menetapkan alat 

ukur (standar kerja), mengadakan penilaian (value), 

melakukan tindakan perbaikan karena tidak memiliki 

pengaruh yang cukup untuk meningkatkan kinerja 

pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun.  

2. Disiplin kerja X2, berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Bedasarkan hasil penelitian dengan menggunakan 

SPSS variabel disiplin kerja menunjukkan taraf 

signifikan 0,000 < probalitas 0,05 , dimana H1 

diterima.  Artinya Disiplin Kerja berpengaruh positif  

terhadap kinerja pegawai (Y). Sehingga disiplin kerja 

dengan indikator tujuan dan kemampuan, teladan 

pemimpin, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat, 

sanksi hukuman, hubungan kemanusiaan dan 

ketangkasan memiliki pengaruh positif untuk 
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meningkatkan kinerja pegawai BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun. 

3. Pengawasan kerja X1 dan disiplin Kerja X2 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun. Bedasarkan hasil penelitian 

dengan menggunakan SPSS variabel pengawasan dan 

disiplin kerja pada tabel output SPSS ANOVA 

menunjukkankan nilai signifikansi (sig) 0,000 < 0,05,  

maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Arinya 

Pengawasan kerja dan Disiplin Kerja secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun. 

B. Saran  

 Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan yang 

muncul dalam pelaksanaan penelitian ini. Dengan 

memperhatikan hasil analisa dan pembatasan diatas, maka 

saran-saran untuk dapat dijadikan bahan masukan kepada 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun dalam 

memperhatikan Pengawasan kerja dan Disiplin Kerja 

terhadap kinerja pegawai, antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

a. Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, sistem 

pengawasan kerja yang diterapkan tidak memiliki 

pengaruh untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

Sehingga sebaiknya sistem pengawasan disana 

perlu diperbaiki, selain hanya pengawasan 

melalui pantauan cctv dan pada hasil kerja, akan 

lebih baik jika pimpinan juga sering melakukan 
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pemantauan langsung pada saat proses kerja 

sehingga akan tercipta hubungan baik antara 

pimpinan dan bawahan. Rasa canggung pun juga 

akan hilang dan pegawai akan merasa memiliki 

pada perusahaan dan berkeinginan untuk 

meningkatkan kinerja terbaiknya untuk 

perusahaan. 

b. Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, disiplin 

kerja dengan indikator tujuan dan kemampuan, 

teladan pemimpin, balas jasa, keadilan, 

pengawasan melekat, sanksi hukuman, hubungan 

kemanusiaan dan ketangkasan memiliki pengaruh 

positif untuk meningkatkan kinerja pegawai BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. Indikator 

hubungan kemanusiaan adalah indikator yang 

paling memiliki pengaruh besar, Sehingga perlu 

ditingkatkan dengan menjaga hubungan yang 

harmonis serta kerja sama yang baik antar 

pegawai maupun antara pimpinan dengan 

bawahan. 

2. Bagi Pembaca 

 Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sarana yang tepat untuk mengetahui dan memahami 

mengenai pengaruh pengawasan kerja dan disiplin 

kerja terhadap kinerja pegawai BRI Syariah Kantor 

cabang Madiun. Dan memperoleh wawasan dan 

pengetahuan yang luas serta dapat dijadikan bahan 

referensi bagi peneliti selanjutnya di perpustakaan.  
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Serta menambah referensi pengetahuan khususnya di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo
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