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PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN PENGAWASAN
MELEKAT TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI

DI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Khiki Utari1

Abstrak

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis
Pengaruh Kepemimpinan dan Pengawasan Melekat Terhadap Disiplin Kerja
Pegawai. Latar belakang dari penelitian ini adalah menurunnya disiplin kerja
pegawai di Dinas pertambangan dan Energi Kabupeten Kutai Timur. Melihat
fenomena tersebut, maka penulis mencoba untuk melihat hubungan atau
pengaruh kepemimpinan dan pengawasan melekat sebagai salah satu faktor
yang mempengaruhi disiplin kerja. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur dengan sampel yang
berjumlah 79 orang menggunakan metode sensus. Selanjutnya, data penelitian
diperoleh dengan cara observasi, penyebaran kuesioner, dokumentasi dan
penelitian kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan korelasi
pearson product moment, analisis korelasi parsial, analisis regresi linear
berganda, kecermatan prediksi dan analisis koefisien penentu atau koefisien
determinasi. Setelah digunakan rangkaian uji statistik, hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak
signifikan terhadap disiplin kerja pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan pengawasan melekat memiliki pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap disiplin kerja pegawai di Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur. Kemudian secara
bersama-sama pengaruh kepemimpinan dan pengawasan melekat terhadap
disiplin kerja pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai
Timur yaitu sebesar 19,3%, yang berarti bahwa sisanya 80,7% dipengaruhi
oleh faktor-faktor lain.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Pengawasan Melekat, Disiplin Kerja, Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur.

Pendahuluan
Organisasi merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat

hubungan kerja sama antara sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan.
Untuk mencapai tujuan dalam organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor
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pendukung. Salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu organisasi adalah
dengan adanya manajemem sumber daya manusia. Manajemen sumber daya
manusia yang baik ditujukan kepada peningkatan kontribusi yang dapat
diberikan oleh para pekerja dalam organisasi ke arah tercapainya tujuan
organisasi sedangkan sumber daya manusia menjadi kekayaan yang paling
penting yang dimiliki oleh organisasi. Melihat betapa pentingnya sumber daya
manusia dalam setiap kegiatan organisasi, maka dalam pelaksanaan kegiatan
dalam organisasi diperlukan seseorang yang memiliki kemampuan yang cakap
dibidangnya, memiliki kemauan yang besar, memiliki loyalitas yang tinggi
terhadap organisasi, memiliki sikap yang bertanggung jawab, menghargai
waktu, dapat melaksanakan kewajibannya untuk kepentingan organisasi dan
yang terpenting yaitu bersikap disiplin dalam bekerja.

Dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil
disebutkan bahwa disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai
negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan
yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Disiplin
kerja pegawai dapat tercermin dari sikap dan perilaku seperti kepatuhan
terhadap peraturan organisasi, memperhatikan dan melaksanakan segala tugas
dan apa yang telah diperintahkan oleh atasan, mengikuti ketentuan tentang tata
tertib yang berlaku selama bekerja, cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas,
kehematan dalam bekerja menggunakan waktu, dana dan perlengkapan kerja
dengan sebaik-baiknya, kesopanan dalam bekerja baik diri pribadi maupun
kepada atasan dan teman sejawat, dan mengutamakan kepentingan tugas atau
pekerjaan dari hal-hal lain.

Kedisiplinan yang menjadi salah satu kunci terwujudnya suatu tujuan
organisasi dipengaruhi pula oleh kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi
masalah sentral dalam kepengurusan organisasi. Tidak ada organisasi tanpa
pimpinan karena organisasi tanpa pimpinan seperti tubuh tanpa kepala.
Kepemimpinan sebagai salah satu faktor organisasi termasuk dalam
meningkatkan kedisiplinan pegawai. Selain itu, maju mundurnya organisasi,
mati hidupnya organisasi, dinamis statisnya organisasi, tumbuh kembangnya
organisasi, senang tidaknya seseorang bekerja dalam suatu organisasi serta
tercapai tidaknya tujuan organisasi sebagian ditentukan oleh tepat tidaknya
kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi yang bersangkutan.
Pemimpin memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan
menggerakkan pegawainya yang mempunyai sikap dan tingkah laku yang
berbeda-beda.

Kepemimpinan merupakan kegiatan dimana seorang pemimpin
mempengaruhi bawahannya agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan organisasi. Seorang pemimpin mempengaruhi
bawahannya dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memberikan
gambaran masa depan yang lebih baik, memberikan motivasi, meminta
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pendapat atau saran, mengobarkan semangat, memberikan teladan, memberikan
kesempatan berperan kepada bawahannya, memberikan tanggung jawab,
mendorong kemajuan serta menegakkan kedisiplinan. Pimpinan dijadikan
panutan dan teladan oleh para bawahannya. Seorang pemimpin harus
memberikan contoh yang baik melalui sikap dan tindakannya yang jujur, adil,
sesuai kata dengan perbuatan serta berdisiplin baik.

Menyadari betapa pentingnya disiplin kerja pegawai dalam
melaksanakan kewajibannya sebagai penunjang suksesnya organisasi serta
untuk mencapai tujuan, maka peran dari pimpinan sangat menentukan dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengawasan melekat.
Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) adalah serangkaian kegiatan yang
bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan
langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan
tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan
rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam
pengawasan melekat peran pimpinan sangatlah penting. Adanya pengawasan
yang dilakukan oleh seorang pimpinan dapat mencegah sedini mungkin
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh bawahannya baik sengaja
maupun tidak disengaja.

Pada pokoknya pengawasan atasan langsung yang dilaksanakan dengan
menjalankan pengawasan melekat merupakan fungsi manajemen seorang
manajer seorang pimpinan yang harus dilakukan di samping perencanaan dan
pelaksanaan. Pengawasan melekat sebagai salah satu kegiatan pengawasan
merupakan tanggung jawab setiap pimpinan untuk menyelenggarakan
manajemen atau administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan organisasi
atau unit kerja masing-masing. Peningkatan fungsi pengawasan melekat di
lingkungan aparatur pemerintah bertolak dari motivasi untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dengan
cara peningkatan disiplin kerja pegawai. Pelaksanaan pengawasan melekat
tersebut dapat mengurangi terjadinya berbagai kelemahan dan kekurangan
aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing
termasuk permasalahan tentang disiplin kerja pegawai.

Pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur,
permasalahan disiplin kerja pegawai sering kali terjadi. Disiplin kerja pegawai
terlihat menurun. Hal ini tercermin dari sikap dan perilaku pegawai yang
mangkir dari pekerjaan yang diberikan oleh atasannya, kebanyakan mengobrol
saat jam kerja akibatnya pekerjaan yang bisa terselesaikan dalam waktu singkat
memakan waktu yang panjang, datang dan pulang kantor tidak tepat waktu,
tidak berada di tempat pada jam kantor sehingga pekerjaan menjadi
terbengkalai, tidak masuk kantor terutama pada hari jumat, merokok di dalam
ruang kerja dan tidak memakai seragam dinas yang telah ditetapkan.
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Dengan adanya permasalahan disiplin kerja pegawai yang terlihat
menurun di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur
tersebut diperlukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kembali disiplin
kerja pegawai. Masalah yang kemudian timbul adalah apakah kepemimpinan
dan pengawasan melekat dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai yang lebih
baik atau sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik
untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kepemimpinan
dan pengawasan melekat terhadap disiplin kerja pegawai di Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur.

Kepemimpinan
Menurut Terry (dalam Kartono 2002:57) kepemimpinan adalah

kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai
tujuan-tujuan kelompok. Kepemimpinan adalah proses dengan mana seorang
agen menyebabkan bawahan bertingkah laku menurut satu cara tertentu (Benis,
dalam Kartono 2002:57). Selanjutnya Sutarto (2001:25) berpendapat bahwa
kepemimpinan yaitu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan
mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja
sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan adalah
masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin (Kartono
2002:6). Menurut Siagian (dalam Sedarmayanti 2011:249) kepemimpinan
merupakan inti manajemen karena kepemimpinan adalah motor penggerak bagi
sumber daya manusia dan sumber daya alam lainnya.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan
merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya
agar mau berkerja sama untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Tead (dalam Kartono 2002:44-46) mengemukakan sepuluh
sifat pemimpin, yaitu : (1) energi jasmaniah dan mental, (2) kesadaran akan
tujuan dan arah, (3) antusiasme, (4) keramahan dan kecintaan, (5) integritas, (6)
penguasaan teknis, (7) ketegasan dalam mengambil keputusan, (8) kecerdasan,
(9) keterampilan mengajar, (10) Kepercayaan. Menurut Siagian (1994:75-76)
ciri-ciri ideal pemimpin, yaitu : (1) pengetahuan yang luas, (2) kemampuan
untuk bertumbuh dan berkembang, (3) sifat inkuisitif, (4) kemampuan analitik,
(5) daya ingat yang kuat, (6) kapasitas integratif, (7) keterampilan
berkomunikasi secara efektif, (8) keterampilan mendidik, (9) rasionalitas, (10)
objektivitas, (11) pragmatisme, (12) kemampuan menentukan skala prioritas,
(13) kemampuan membedakan yang urgen dan yang penting, (14) rasa yang
tepat, (15) rasa kohesi yang tinggi, (16) naluri relevansi, (17) keteladanan, (18)
kesediaan menjadi pendengar yang baik, (19) adaptabilitas, (20) fleksibilitas,
(21) ketegasan, (22) orientasi masa depan, (23) sikap yang antisipatif.
Kemudian menurut Terry (dalam Kartono 2002:47-50) sepuluh sifat pemimpin
yang unggul, yaitu : (1) kekuatan, (2) stabilitas emosi, (3) pengetahuan tentang
relasi insani, (4) kejujuran, (5) objektif, (6) dorongan pribadi, (7) keterampilan
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berkomunikasi, (8) kemampuan mengajar, (9) keterampilan sosial, (10)
kecakapan teknis dan kecakapan manajerial.

Pengawasan Melekat
Menurut Syafiie (1998:59) pengawasan adalah salah satu fungsi dalam

manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai standar
yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Siagian (dalam Syafiie 1998:60)
mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh
kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan
sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Saragih
(1982:88) pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar
pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau
hasil yang dikehendaki. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses
mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (to ensure) jalannya
pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna (accomplished)
sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengkoreksian beberapa
pemikiran yang saling berhubungan (Robein dalam Syafiie 1998:60-61).

Situmorang dan Juhir (1998:30-32) berpendapat bahwa pengawasan
melekat sebenarnya merupakan salah satu fungsi manajemen yang terus
dilakukan oleh setiap atasan sebagai pimpinan di samping perencanaan dan
pelaksanaan karena itu pengawasan melekat sebenarnya bukan hal yang rumit,
melainkan merupakan disiplin diri yang harus ditumbuhkan para setiap atasan
untuk melakukannya. Waskat (Pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan
paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan karena
dengan waskat ini, berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku,
moral, gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti bahwa
atasan langsung selalu ada/hadir di tempat pekerjaannya, supaya dia dapat
mengawasi dan memberikan petunjuk, jika ada bawahannya yang mengalami
kesulitan dalam mengerjakan pekerjaannya (Fathoni, 2006:173).

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan
melekat merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh atasan
langsung atau pimpinan suatu organisasi yang bertujuan untuk mengawasi
segala pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seorang pegawai agar dapat
berjalan dengan baik dan memperoleh suatu hasil yang baik sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Siagian (2008:115-116) proses pengawasan pada dasarnya
dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua
macam teknik, yaitu : (1) pengawasan langsung, (2) pengawasan tidak langsung.
Selanjutnya Menurut Saragih (1982:97) pengawasan dapat dilakukan dengan
mempergunakan cara-cara sebagai berikut : (1) pengawasan langsung, (2)
pengawasan tidak langsung. Situmorang dan Juhir (1998:27-29) mengatakan
bahwa oleh karena untuk mencapai tujuan Negara atau organisasi, maka dalam
hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan
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berdasarkan berbagai hal,yakni: (1) pengawasan langsung dan pengawasan
tidak langsung, (2) pengawasan preventif dan represif, (3) pengawasan intern
dan pengawasan ekstern.

Disiplin Kerja
Menurut Hasibuan (2005:193) kedisiplinan adalah fungsi operatif ke

enam dari Manajeman Sumber Daya Manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi
operatif MSDM yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan,
semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya tanpa disiplin karyawan
yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal.
Disiplin ialah ketaatan, kepatuhan dalam menghormati dan melaksanakan suatu
sistem yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah atau
peraturan yang berlaku (Situmorang dan Juhir,1998:153). Menurut Fathoni
(2006:172) bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang
mentaati semua peraturan perusahaan dan norma– norma sosial yang berlaku.
Disiplin adalah bentuk pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur
menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja dalam suatu organisasi (Simamora,
2005:611). Selanjutnya menurut Sastrohadiwiryo (2003:291) disiplin kerja
dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan
taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak
tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima
sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan
kepadanya.

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja
merupakan kesadaran, kesediaan dan ketaatan seseorang dalam suatu organisasi
untuk mematuhi segala kaidah, norma dan peraturan yang telah ditetapkan
sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam organisasi dan
membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya.

Menurut Fathoni (2006:172) Disiplin dapat diartikan jika karyawan
datang dan pulang tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan
baik dan mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma – norma sosial
yang berlaku. Saydam (2000:208) mengatakan tentang bentuk disiplin kerja
yang baik akan tergambar pada suasana: (1) tingginya rasa kepedulian pegawai
terhadap pencapaian tujuan yang ingin dicapai, (2) tingginya semangat dan
gairah kerja dan inisiatif kerja pegawai dalam melakukan kerjanya, (3)
besarnya rasa tanggung jawab para pegawai untuk melaksanakan tugas sebaik-
baiknya, (4) berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi
dikalangan pegawai, (5) meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.
Disiplin mencakup berbagai bidang dan cara pandang, menurut Guntur
(1996:34-35) ada beberapa sikap disiplin yang perlu dikelola dalam pekerjaan,
yaitu : (1) disiplin terhadap waktu, (2) disiplin terhadap target, (3) disiplin
terhadap kualitas, (4) disiplin terhadap prioritas kerja, (5) disiplin terhadap
prosedur. Adapun kriteria yang dipakai dalam disiplin kerja tersebut dapat
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dikelompokkan menjadi 3 indikator disiplin kerja diantaranya : (1) disiplin
waktu, (2) disiplin peraturan, (3) disiplin tanggung jawab.

Hubungan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja
Di dalam suatu organisasi peran seorang pemimpin sangat penting, hal

ini disebabkan karena seorang pemimpin adalah otak dari sebuah organisasi.
Pemimpin suatu organisasi membuat keputusan, membuat rencana dasar dan
menentukan tujuan organisasi sehingga keberhasilan suatu organisasi sangat
ditentukan oleh kemampuan pemimpinnya. Tead (dalam Kartono 2002:62-67)
mengemukakan metode kepemimpinan antara lain sebagai berikut memberi
perintah, memberi celaan dan pujian, memupuk tingkah laku pribadi pemimpin
yang benar, peka terhadap saran-saran, memperkuat rasa persatuan kelompok,
menciptakan disiplin diri dan disiplin kelompok serta meredam kabur angina
dan isu-isu yang tidak benar. Untuk melihat sukses atau gagalnya pemimpin itu
dalam suatu organisasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat
pemimpin tersebut termasuk dalam hal meningkatkan disiplin kerja pegawai.
Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam mengarahkan pegawai
untuk dapat mematuhi peraturan yang ada di dalam organisasi.

Hubungan Pengawasan Melekat Terhadap Disiplin Kerja
Menurut Hasibuan (2005:197) pengawasan melekat adalah tindakan

nyata dan efektif untuk mencegah/mengetahui kesalahan, membetulkan
kesalahan, memelihara kedisiplinan, meningkatkan prestasi kerja,
mengaktifkan peranan atasan dan bawahan, menggali sistem-sistem kerja yang
paling efektif, serta menciptakan sistem internal kontrol yang terbaik dalam
mendukung terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
Pengawasan melekat dalam suatu organisasi dilakukan secara berjenjang
sehingga dapat lebih efektif dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai,
dimana pimpinan atau atasan langsung dapat mengawasi atau memantau
bawahannya baik itu secara langsung maupun tidak langsung sehingga segala
perilaku dan pekerjaan yang berhubungan dengan kemajuan organisasi dapat
terselesaikan dengan baik.

Hubungan Kepemimpinan dan Pengawasan Melekat Terhadap Disiplin
Kerja

Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat
kedisiplinan karyawan suatu organisasi, diantaranya : tujuan dan kemampuan,
teladan pemimpin, balas jasa, keadilan, waskat, sanksi hukuman, ketegasan dan
hubungan kemanusiaan (Hasibuan 2005:194). Situmorang dan Juhir (1998:80)
mengatakan bahwa apabila pengawasan melekat dilihat sebagai fungsi
manajemen, maka integritas kepemimpinan, keteladanan menjadi sangat
penting disini. Di samping itu, perlu pula kemampuan dan keberanian pimpinan
untuk melakukan langkah tindak lanjut. Dalam manajemen manusia harus
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menerima pengawasan (melekat) sebagai sesuatu yang wajar. Pengawasan
melekat sangat erat kaitannya dengan disiplin dan tanggung jawab dalam
pelaksanaan kerja.

Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Kutai Timur. Sampel total yang diambil adalah 79 orang yang
merupakan seluruh pegawai kantor Dinas Pertambangan dan Energi yang
terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 55 orang, tenaga ahli
sebanyak 1 orang, Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) sebanyak 19 orang
dan magang sebanyak 4 orang. Dalam penelitian ini penulis mengambil semua
populasi yang ada sebagai sampel dengan menggunakan metode sensus.

Penelitian ini bersifat asosiatif dan teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini antara lain : (1) observasi, (2) kuesioner, (3) dokumentasi, (4)
penelitian kepustakaan. Adapun pokok-pokok isi kuesioner penelitian ini
merupakan indikator dari variabel kepemimpinan meliputi : (1) kecerdasan, (2)
keteladanan, (3) ketegasan, (4) fleksibilitas, (5) kecekapan teknis dan
kecakapan manajerial. Variabel pengawasan melekat meliputi : (1) pengawasan
langsung, (2) pengawasan tidak langsung dan variabel disiplin kerja meliputi :
(1) disiplin waktu, (2) disiplin peraturan, (3) disiplin tanggung jawab.

Untuk menganalisis data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis
yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan teknik analisis, yaitu (1)
korelasi pearson product moment, (2) korelasi parsial, (3) regresi linear
berganda, (4) kecermatan prediksi, (5) koefisien penentu atau koefisien
determinasi. Dalam penelitian ini menggunakan skala likert sebagai alat
pengukur data. Mengenai kriteria atau skor menurut Singarimbun (1995: 110)
masing-masing penelitian ada yang menggunakan jenjang 3 (1,2,3), jenjang 5
(1,2,3,4,5) dan jenjang 7 (1,2,3,4,5,6,7). Dalam penelitian ini penulis
mengelompokkan jawaban respoden dalam nilai skala 5 jenjang (jawaban a
diberi nilai 5; jawaban b diberi nilai 4; jawaban c diberi nilai 3; jawaban d
diberi nilai 2 dan e diberi nilai 1).

Hasil dan Pembahasan
Untuk variabel dalam penelitian ini terdapat indikator sebagai alat ukur

yang menjadi isi kuesioner. Untuk indikator kepemimpinan antara lain
(kecerdasan) : pada indikator pimpinan seorang yang mampu melihat dan
memahami permasalahan dengan cepat dan tepat diperoleh hasil jawaban
terbanyak responden sebesar 51,90 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa
pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Kutai Timur seorang yang mampu melihat dan memahami permasalahan
dengan cepat dan tepat. Indikator pimpinan seorang yang mampu
menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan tepat diperoleh hasil jawaban
terbanyak responden sebesar 53,17 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa
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pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Kutai Timur seorang yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan cepat
dan tepat. Indikator pimpinan memiliki rasa humor dan daya imajinasi yang
tinggi diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 68,35 persen
sehingga dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur memiliki rasa humor dan
daya imajinasi yang tinggi.

Untuk variabel kepemimpinan (keteladanan): pada indikator pimpinan
memiliki perilaku yang bisa dijadikan panutan dan teladan bagi pegawainya
diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 58,22 persen sehingga
dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Kutai Timur memiliki perilaku yang bisa dijadikan
panutan dan teladan. Indikator pimpinan patuh dan taat terhadap tata tertib
diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 54,43 persen sehingga
dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Kutai Timur patuh dan taat terhadap tata tertib. Indikator
pimpinan mempunyai inisiatif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 65,82 persen sehingga
dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Kutai Timur mempunyai inisiatif melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya.

Untuk variabel kepemimpinan (ketegasan) : pada indikator pimpinan
bersikap tegas kepada pegawai agar mematuhi tata tertib diperoleh hasil
jawaban terbanyak respoden sebesar 44,30 persen sehingga dapat disimpulkan
bahwa pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Kutai Timur bersikap cukup tegas kepada pegawai agar mematuhi
tata tertib. Indikator pimpinan tegas mengambil keputusan mengenai
pemberlakuan hukuman bagi pegawai yang melanggar tata tertib diperoleh
hasil jawaban terbanyak responden sebesar 41,77 persen sehingga dapat
disimpulkan bahwa pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Kutai Timur tegas mengambil keputusan mengenai
pemberlakuan hukuman bagi pegawai yang melanggar tata tertib. Indikator
pimpinan tegas memberikan penghargaan kepada pegawai yang memiliki
prestasi diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 39,24 persen
sehingga dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur cukup tegas memberikan
penghargaan kepada pegawai berprestasi.

Untuk variabel kepemimpinan (fleksibilitas) : pada indikator pimpinan
bersedia mendengarkan saran dari bawahannya diperoleh hasil jawaban
terbanyak responden sebesar 56,96 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa
pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Kutai Timur bersedia mendengarkan saran dari bawahannya. Indikator
pimpinan memiliki komunikasi yang baik dengan bawahannya diperoleh hasil
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jawaban terbanyak responden sebesar 56,96 persen sehingga dapat disimpulkan
bahwa pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Kutai Timur memiliki komunikasi yang baik dengan bawahannya.
Indikator pimpinan bersedia menerima kritikan atau pendapat dari bawahannya
diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 40,50 persen sehingga
dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Kutai Timur bersedia menerima kritikan atau pendapat
dari bawahannya.

Untuk variabel kepemimpinan (kecakapan teknis dan kecakapan
manajerial) : pada indikator pimpinan memiliki kemampuan berkomunikasi
yang baik kepada bawahannya diperoleh hasil jawaban terbanyak responden
sebesar 55,69 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam hal
ini Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur memiliki
kemampuan berkomunikasi yang baik kepada bawahannya. Indikator pimpinan
memiliki kemampuan dalam mengkoordinasikan pegawai di semua bidang
pekerjaan diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 60,76 persen
sehingga dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur memiliki kemampuan
mengkoordinasikan pegawai di semua bidang pekerjaan. Indikator pimpinan
memiliki kemampuan membuat rencana, mengelola, menganalisis keadaan,
mengarahkan, mengontrol dan memperbaiki situasi yang tidak kondusif
diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 56,97 persen sehingga
dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Kutai Timur memiliki kemampuan membuat rencana,
mengelola, menganalisis keadaan, mengarahkan, mengontrol dan memperbaiki
situasi yang tidak kondusif.

Selanjutnya Untuk variabel pengawasan melekat (pengawasan
langsung) : pada indikator pimpinan melakukan inspeksi secara mendadak atau
tidak terencana diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 34,18
persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam hal ini atasan
langsung cukup sering melakukan inspeksi secara mendadak atau tidak
terencana. Indikator pimpinan mengawasi secara langsung setiap pekerjaan
diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 56,97 persen sehingga
dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam hal ini atasan langsung mengawasi
secara langsung setiap pekerjaan. Indikator pimpinan melakukan pemantauan
langsung tindakan pegawai menyelesaikan pekerjaan diperoleh hasil jawaban
terbanyak responden sebesar 55,69 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa
pimpinan dalam hal ini atasan langsung memantau langsung tindakan pegawai
menyelesaikan pekerjaan.

Pada variabel pengawasan melekat (pengawasan tidak lansung) : pada
indikator pimpinan mengecek laporan pelaksanaan pekerjaan pegawai
diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 65,82 persen sehingga
dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam hal ini atasan langsung mengecek
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laporan pelaksanaan pekerjaan pegawai. Indikator pimpinan melakukan
pengujian laporan-laporan pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan diperoleh hasil
jawaban terbanyak responden sebesar 45,57 persen sehingga dapat disimpulkan
bahwa berpendapat pimpinan dalam hal ini atasan langsung menguji laporan
pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan. Indikator pimpinan menilai laporan
pelaksanaan pekerjaan diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar
58,22 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam hal ini atasan
langsung menilai laporan pelaksanaan pekerjaan.

Kemudian pada variabel disiplin kerja (disiplin waktu) : pada indikator
tepat waktu pada saat masuk dan pulang kantor diperoleh hasil jawaban
terbanyak responden sebesar 50,63 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa
pegawai Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur
cukup tepat waktu pada saat masuk dan pulang kantor. Indikator tepat waktu
melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan pimpinan diperoleh hasil
jawaban terbanyak responden sebesar 51,90 persen sehingga dapat disimpulkan
bahwa pegawai Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai
Timur tepat waktu melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan pimpinan.
Indikator berada di Kantor pada saat jam kerja diperoleh hasil jawaban
terbanyak responden sebesar 67,08 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa
pegawai Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur ada di
Kantor pada saat jam kerja.

Selanjutnya variabel disiplin kerja (disiplin peraturan) : pada indikator
mengenakan seragam kerja sesuai hari yang telah ditentukan diperoleh hasil
jawaban terbanyak responden sebesar 53,16 persen sehingga dapat disimpulkan
bahwa pegawai Kantor Dinas Pertambangan dan Energi selalu mengenakan
seragam kerja sesuai hari yang telah ditentukan. Indikator taat dan patuh
mengerjakan perintah dari pimpinan diperoleh hasil jawaban terbanyak
responden sebesar 49,36 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai
Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur taat dan patuh
mengerjakan perintah dari pimpinan. Indikator patuh dan taat terhadap tata
tertib yang telah ditetapkan oleh pimpinan diperoleh hasil jawaban terbanyak
responden sebesar 59,49 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai
Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur patuh dan taat
terhadap tata tertib yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

Untuk variabel disiplin kerja (disiplin tanggung jawab) : pada indikator
berhati-hati menggunakan perlengkapan di Kantor diperoleh hasil jawaban
terbanyak responden sebesar 56,96 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa
pegawai Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur
berhati-hati menggunakan perlengkapan di Kantor. Indikator bertanggung
jawab melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan pimpinan diperoleh hasil
jawaban terbanyak responden sebesar 62,02 persen sehingga dapat disimpulkan
bahwa pegawai Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai
Timur bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan
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pimpinan. Indikator bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan tepat pada
waktunya diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 70,88 persen
sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kantor Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Kutai Timur bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan
tepat pada waktunya.

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS Statistics 10.0 diperoleh
hasil korelasi pearson product moment antara X1 dan Y yaitu r = 0,324. Jadi
terdapat hubungan antara kepemimpinan dengan disiplin kerja pegawai di
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,324. Serta
diketahui pula Ftest > Ftabel (9,148 > 3,96) maka korelasi signifikan atau dapat
dikatakan kepemimpinan memiliki hubungan yang signifikan dengan disiplin
kerja pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur.
Hasil korelasi pearson product moment antara X2 dan Y yaitu r = 0,436. Jadi
terdapat hubungan antara pengawasan melekat dengan disiplin kerja di Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,436. Serta
diketahui pula Ftest > Ftabel (18,307 > 3,96) maka korelasinya signifikan atau
dapat dikatakan pengawasan melekat memiliki hubungan yang signifikan
dengan disiplin kerja pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Kutai Timur.

Selanjutnya analisis korelasi parsial, berdasarkan perhitungan
menggunakan SPSS Statistics 10.0 diperoleh hasil korelasi sebesar 0,062
dimana variabel pengawasan melekat dibuat tetap (dikontrol) untuk seluruh
sampel. Serta diketahui pula ttest lebih kecil dari ttabel (0,549 < 1,990). Dengan
demikian koefisien korelasi variabel kepemimpinan dengan disiplin kerja
pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur dimana
variabel pengawasan melekat sebagai variabel pengontrol adalah tidak
signifikan yaitu tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi pegawai pada
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur. Kemudian hasil
selanjutnya diperoleh Ftest < Ftabel (0,289 < 3,96). Artinya korelasi parsial yang
terjadi adalah tidak murni atau dapat dikatakan tidak terdapat hubungan atau
pengaruh yang murni antara kepemimpinan terhadap disiplin kerja pegawai di
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur dengan
mengendalikan variabel pengawasan melekat. Sedangkan Setelah variabel
kepemimpinan dikontrol untuk seluruh sampel, maka korelasinya sebesar 0,314.
Dengan begitu diketahui bahwa ttest lebih besar dari ttabel (2,885 > 1,990).
Dengan demikian koefisien korelasi variabel pengawasan melekat dengan
disiplin kerja pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai
Timur dimana variabel kepemimpinan sebagai variabel pengontrol adalah
signifikan yaitu dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi pegawai pada
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya diperoleh
pula Ftest > Ftabel (8,203 > 3,96) artinya korelasi parsial yang terjadi adalah
murni atau dapat dikatakan terdapat hubungan yang murni antara pengawasan
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melekat terhadap disiplin kerja pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Kutai Timur dengan mengendalikan variabel kepemimpinan.

Selanjutnya analisis regresi linear berganda yang menunjukkan arah
dan kuatnya pengaruh dua variabel secara bersama-sama atau lebih terhadap
variabel lainnya. Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS
Statistics 10.0 diperoleh persamaan regresi pada variabel bebas a=19,286, b1=
0,045 dan b2= 0,500. Dengan demikian maka persamaan regresinya adalah Y =
19,286 + 0,045X1 + 0,500X2. Diketahui Ftest > Ftabel atau (9,115 > 3,96 ), maka
persamaan garis regresi tersebut adalah signifikan yang berarti dapat dipakai
untuk mengetahui hubungan pengaruh tersebut. Besarnya pengaruh dapat
dilihat dar nilai b. Dengan nilai koefisien b1 sebesar 0,045 maka diperoleh ttest
< ttabel (0,549 < 1990). Maka tidak signifikan. Jadi pengaruh kepemimpinan
terhadap disiplin kerja pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Kutai Timur adalah tidak signifikan. Selanjutnya dengan nilai koefisien regresi
b2 sebesar 0,500 maka diperoleh ttest > ttabel (2,885 > 1990). Maka signifikan.
Jadi pengaruh pengawasan melekat terhadap disiplin kerja pegawai di Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur adalah signifikan.

Berdasarkan hal tersebut diketahui pula koefisien regresi variabel
kepemimpinan terhadap disiplin kerja pegawai di Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,045. Hal ini berarti perubahan satu
satuan terhadap variabel kepemimpinan mengakibatkan perubahan sebesar
0,045 terhadap variabel disiplin kerja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan
bahwa variabel kepemimpinan dalam hal ini kepemimpinan Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur memiliki pengaruh yang
positif dengan disiplin kerja pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Kutai Timur , akan tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan. Selain
diketahui regresi variabel pengawasan melekat terhadap disiplin kerja pegawai
di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur. Pengaruhnya
adalah sebesar 0,500. Hal ini berarti perubahan satu satuan pada variabel
pengawasan melekat mengakibatkan perubahan sebesar 0,500 pada disiplin
kerja. Maka pengawasan melekat memiliki pengaruh yang positif terhadap
disiplin kerja dan pengaruh tersebut signifikan.

Dengan menggunakan aplikasi SPSS Statistics 10.0 maka diperoleh
hasil perhitungan koefisien penentu = 0,193 x 100 persen = 19,3 persen ini
adalah nilai dari besar pengaruh kepemimpinan dan pengawasan melekat
terhadap disiplin kerja pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Kutai Timur. Dengan demikian sisa pengaruh sebesar 80,7 persen adalah
merupakan pengaruh dari variable-variabel lain.

Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan analisis data yang diperoleh maka diketahui bahwa

variabel kepemimpinan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan
terhadap disiplin kerja pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
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Kutai Timur. Sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini H0 diterima dan
H1 ditolak. Kemudian diketahui variabel pengawasan melekat memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja pegawai di Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur. Sehingga hipotesis kedua
pada penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima. Dan secara bersama-sama
kepemimpinan dan pengawasan melekat memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap disiplin kerja pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Kutai Timur. Sehingga hipotesis ketiga yang diajukan pada
penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan melekat perlu
ditingkatkan lagi dengan cara atasan harus aktif dan langsung mengawasi
perilaku, moral, sikap, gairah kerja dan prestasi bawahannya serta
membudayakan pengawasan melekat dalam sistem administrasi dan
manajemen dalam segala bidang serta diikuti dengan langkah-langkah tindak
lanjut yang nyata dan tepat. Dan kepemimpinan Kepala Dinas perlu
ditingkatkan dengan cara Kepala Dinas harus memiliki perilaku yang bisa
dijadikan teladan oleh bawahannya, energi jasmaniah dan mental yang baik,
memiliki semangat dalam bekerja, memiliki integritas, penguasaan teknis,
pengetahuan yang luas, ketegasan dalam mengambil keputusan sehingga
disiplin kerja pegawai dapat tercipta dengan baik.
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Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan Uraian Tugas Pejabat
Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur
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