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Abstrak 

 

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis 

Korelasi antara Pengawasan Melekat dan Komitmen Kerja dengan Disiplin 
Kerja Pegawai.Latar belakang dari penelitian ini adalah menurunnya disiplin 

kerja pegawai di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.Melihat 

fenomena tersebut, maka penulis mencoba untuk melihat korelasi pengawasan 
melekat dan komitmen kerja sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 

disiplin kerja.Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Sangatta Utara 
Kabupaten Kutai Timur dengan sampel yang berjumlah 58 orang menggunakan 

metode sensus.Data penelitian diperoleh dengan cara observasi, penyebaran 

kuesioner, dokumentasi dan penelitian kepustakaan.Data dianalisis dengan 
menggunakan analisis korelasi rank spearman, analisis korelasi parsial dan 

analisis korelasi ganda. Setelah dilakukan rangkaian uji statistik, hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa pengawasan melekat memiliki hubungan yang signifikan 
dengan disiplin kerja pegawai di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai 

Timur, sedangkan komitmen kerja memiliki hubungan yang tidak signifikan 
dengan disiplin kerja pegawai di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai 

Timur. Secara bersama-sama korelasi pengawasan melekat dan komitmen kerja 

dengan disiplin kerja pegawai di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai 
Timur yaitu sebesar 20,3%, yang berarti bahwa sisanya 79,7% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. 

 
Kata Kunci: pengawasan melekat, komitmen kerja, disiplin kerja, Kantor Camat 

Sangatta Utara  
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Pendahuluan   

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah memberikan definisi bahwa pemerintahan daerah 

merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 

dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  
Berpedoman dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa pegawai memiliki kewajiban untuk 
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi 

hukuman disiplin. Adanya disiplin kerja akan mempengaruhi hasil kerja seorang 
pegawai, disiplin kerja yang tinggi akan menghasilkan hasil kerja yang 

memuaskan dan disiplin kerja yang rendah akan menghasilkan hasil kerja yang 

tidak memuaskan.  
Mengingat kenyataan tersebut, peningkatan kualitas sumberdaya manusia 

merupakan hal wajib yang harus dimiliki bagi setiap pimpinan dalam 

organisasi.P impinan dituntut berperan aktif dalam setiap penyelenggaraan 
pemerintahan, karena pimpinan merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

sebuah organisasi.P impinan harus mampu menggerakkan dan mengarahkan 
pegawai karena pimpinan bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan 

kegagalan pegawai.Seorang pimpinan juga perlu melakukan pengawasan kepada 

pegawainya dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar tujuan organisasi dapat 
dicapai secara efektif dan efisien. 

Menyadari betapa pentingnya disiplin kerja pegawai dalam melaksanakan 

kewajibannya sebagai penunjang suksesnya organisasi serta untuk mencapai 
tujuan, maka peran dari pegawai juga sangat menentukan dalam meningkatkan 

kualitas sumberdaya manusia melalui komitmen kerja.Para pegawai yang benar-
benar menunjukkan komitmen tinggi terhadap organisasi mempunyai 

kemungkinan yang jauh lebih besar untuk menunjukkan tingkat partisipasi yang 

tinggi dalam organisasi, memiliki keinginan yang lebih kuat untuk tetap bekerja 
pada organisasi yang sekarang dan dapat terus memberikan sumbangan bagi 

pencapaian tujuan.  

Kantor Camat Sangatta Utara memiliki tujuan yaitu meningkatnya 
kapasitas pemerintah daerah dari segi kelembagaan, sumberdaya aparat dan 

akuntabel keuangan daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan publik 

yang prima sesuai dengan program gerbang taman makmur. Dengan adanya 
tujuan tersebut diharapkan dapat menjadikan Kantor Camat Sangatta Utara lebih 

berkembang dan lebih baik lagi kedepannya.Tujuan tersebut tentu perlu didukung 
oleh visi dan misi. Visi kantor Camat Sangatta Utara adalah terselanggaranya 

pelayanan publik yang akurat, cepat, aktif dan mudah. Sedangkan misi Kantor 

Camat Sangatta Utara adalah tertib administrasi di setiap bidang pelayanan dan 
mewujudkan pelayanan profesional dan kepuasan masyarakat. 



 Pengawasan Melekat dan Komitmen Kerja dengan Disiplin Kerja (Anjela) 

 

 

163 

Dari observasi lapangan yang penulis lakukan di Kantor Camat Sangatta 

Utara Kabupaten Kutai Timur terdapat adanya penurunan disiplin kerja pegawai 
yang beberapa diantaranya masih terlihat kurang disiplin dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya masing-masing pada jabatan yang dipercayakan oleh 

pimpinan. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan perilaku pegawai yang sering 
mengobrol pada saat jam kerja mengakibatkan pekerjaan yang seharusnya 

diselesaikan dalam waktu cepat tidak terselesaikan, tidak berada di ruangan pada 

saat jam kerja akibatnya menyulitkan masyarakat yang memiliki urusan, sering 
menitip absen, dan terlambat masuk kantor. 

 
Pengawasan Melekat 

Menurut Saragih (1982:88) pengawasan adalah kegiatan pimpinan yang 

mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang 
ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.Menurut Syafiie (1998:59) 

pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar 

pelaksanaan kerja berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam 
perencanaan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan 

melekat adalah kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus 
dilakukan untuk mewujudkan kerja di lingkungan masing-masing agar dapat 

berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan tugas yang harus dilakukan 
sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga. 

 

Komitmen Kerja 

Komitmen menurut Becker (dalam Panggabean, 2004:135) adalah 

kecenderungan untuk terikat dalam garis kegiatan yang konsisten karena 

menganggap adanya biaya pelaksanaan kegiatan yang lain.Rivai (2006:248)  
mengatakan bahwa komitmen kerja pegawai adalah suatu keadaan dimana 

seorang pegawai memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya 
serta berniat memelihara keanggotaanya dalam organisasi itu  

  Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen kerja 

adalah sebuah keadaan dimana seseorang memiliki kesanggupan untuk tetap 
bertahan dalam sebuah organisasi dengan tetap memelihara organisasi dan 

pencapaian tujuan organisasi tersebut karena adanya perasaan nyaman berada 

dalam organisasi tersebut bukan karena adanya jenjang karir, gaji dan sebagainya. 
 

Disiplin Kerja 

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua 
peraruran perusahaan dan norma-norma yang berlaku (Hasibuan, 1996:212). 

Pridjodarminto (1993:15) mengemukakan disiplinadalah suatu keadaan yang 
tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban karena 

sudah menyatu dengan dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan 
lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan 
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membebani dirinya bilamana ia tidak berbuat sebagaimana mestinya. Selanjutnya 

menurut  
  Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja 

adalah adanya kesadaran dan kesediaan pegawai  untuk mentaati segala peraturan 

yang ada dalam organisasi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan organisasi. 
 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai 
Timur. Sampel total yang diambil adalah 58 orang yang merupakan seluruh 

pegawai kantor Camat Sangatta Utara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) sebanyak 25 orang, dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) sebanyak 

33 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 pengawasan melekat meliputi : (1) pengawasan 

langsung, (2) pengawasan tidak langsung. Variabel komitmen kerja meliputi : (1) 

komitmen afektif, (2) komitmen berkelanjutan, (3) komitmen normatif 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 

rank spearman, (2) korelasi parsial, (3) korelasi ganda.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  
Hasil dan pembahasan untuk variabel dalam penelitian ini terdapat 

indikator sebagai alat ukur yang menjadi isi kuesioner. Indikator pengawasan 

melekat antara lain (pengawasan langsung) : pada indikator pimpinan sering 
melakukan inspeksi secara mendadak atau tidak terencana diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 32,76 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pimpinan di Kantor Camat Sangatta Utara dalam hal ini atasan pegawai 
sering melakukan inspeksi secara mendadak atau tidak terencana. Indikator 

pimpinan memantau langsung tindakan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan 
diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 55,17 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pimpinan dalam hal ini atasan pegawai memantau langsung 

tindakan dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada di Kantor Camat Sangatta 
Utara Kabupaten Kutai Timur.Indikator pimpinan mengawasi secara langsung 
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setiap pekerjaan diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 55,17 

persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pimpinan di Kantor Camat Sangatta 
Utara dalam hal ini atasan pegawai mengawasi secara langsung setiap pekerjaan. 

Variabel pengawasan langsung (pengawasan tidak langsung): pada 

indikator pimpinan mengecek laporan pelaksanaan pekerjaan diperoleh hasil 
jawaban terbanyak responden sebesar 63,79 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pimpinan di Kantor Camat Sangatta Utara dalam hal ini atasan pegawai 

mengecek laporan pelaksanaan pekerjaan. Indikator pimpinan menguji laporan 
pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden 

sebesar 44,83 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pimpinan di Kantor 
Camat Sangatta Utara dalam hal ini atasan pegawai menguji laporan pelaksanaan 

pekerjaan atau kegiatan.Indikator pimpinan menilai laporan pelaksanaan 

pekerjaan diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 60,34 persen 
sehingga dapat disimpulkan bahwa pimpinan di Kantor Camat Sangatta Utara 

dalam hal ini atasan pegawai menilai laporan pelaksanaan pekerjaan. 

Variabel komitmen kerja (komitmen afektif) : pada indikator pegawai 
merasa bangga bekerja di Kantor Camat Sangatta Utara diperoleh hasil jawaban 

terbanyak respoden sebesar 48,28 persen sehingga dapa disimpulkan bahwa 

pegawai merasa bangga bekerja di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai 
Timur. Indikator pegawai merasa terikat secara emosional pada Kantor Camat 

Sangatta Utara diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 44,83 
sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai cukup terikat  secara emosional pada 

Kantor Camat Sangatta Utara. Indikator pegawai merasa keberatan apabila 

diminta untuk mengerjakan pekerjaan di luar tanggung jawab diperoleh hasil 
jawaban terbanyak responden sebesar 44,83 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pegawai di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur hampir 

tidak pernah keberatan apabila diminta untuk mengerjakan pekerjaan di luar 
tanggung jawab. 

Variabel komitmen kerja (komitmen berkelanjutan) : pada indikator 
pegawai merasa rugi finansial apabila berhenti bekerja dari Kantor Camat 

Sangatta Utara diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 41,38 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai merasa sangat rugi secara finansial 
apabila keluar dari Kantor Camat Sangatta Utara. Indikator pegawai sulit 

meninggalkan Kantor Camat Sangatta Utara karena tidak mendapatkan 

kesempatan kerja di tempat lain diperoleh hasil jawaban terbanyak responden 
sebesar 44,83 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai sulit 

meninggalkan Kantor Camat Sangatta Utara karena tidak mendapatkan 

kesempatan kerja di tempat lain. Indikator pegawai mengerjakan pekerjaan 
dengan baik karena imbalan yang pantas dari kantor diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 36,21 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pegawai mengerjakan pekerjaan dengan baik karena imbalan yang pantas dari 

kantor. 

Variabel komitmen kerja (komitmen normatif) : pada indikator Kantor 
Camat Sangatta Utara berjasa bagi hidu pegawai diperoleh hasil jawaban 
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terbanyak responden sebesar 50,00 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Kantor Camat Sangatta Utara berjasa bagi hidup pegawai. Indikator memiliki 
keinginan untuk mensukseskan Kantor Camat Sangatta Utara diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 48,28 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pegawai memiliki keinginan untuk mensukseskan Kantor Camat Sangatta 
Utara.Indikator memiliki loyalitas pada Kantor Camat Sangatta Utara diperoleh 

hasil jawaban terbanyak responden sebesar 44,83 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pegawai memiliki loyalitas pada Kantor Camat Sangatta 
Utara. 

Variabel disiplin kerja (disiplin waktu) : pada indikator tepat waktu datang 
dan pulang kantor diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 58,62 

persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai tepat waktu datang dan pulang 

kantor. Indikator tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah 
ditentukan diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 48,28 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai di Kantor Camat Sangatta Utara 

sangat tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan. 
Indikator berada di kantor pada saat jam bekerja diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 70,69 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pegawai di Kantor Camat Sangatta Utara berada di kantor pada saat jam bekerja.  
Variabel disiplin kerja (disiplin peraturan) : pada indikator mengenakan 

seragam kerja sesuai dengan jadwa l diperoleh hasil jawaban terbanyak responden 
sebesar 55,17 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai di Kantor 

Camat Sangatta Utara selalu mengenakan seragam kerja sesuai dengan jadwal. 

Indikator taat dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan di kantor 
diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 48,28 persen sehingga dapat 

disimpulkan pegawai di Kantor Camat Sangatta Utara sangat taat dan patuh 

terhadap peraturan yang ada di kantor. Indikator memberikan pelayanan sesuai 
dengan prosedur pelayanan yang ada diperoleh hasil jawaban terbanyak 

responden sebesar 58,62 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai 
Kantor Camat Sangatta Utara memberikan pelayanan sangat sesuai dengan 

prosedur yang ada. 

Variabel disiplin kerja (disiplin tanggung jawab) : pada indikator berhati-
hati dalam menggunakan fasilitas kantor diperoleh hasil jawaban terbanyak 

responden sebesar 55,17 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai 

Kantor Camat Sangatta Utara sangat berhati-hati dalam menggunakan fasilitas 
kantor. Indikator bertanggungjawab dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada 

waktunya diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 65,52 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kantor Camat Sangatta Utara sangat 
bertanggungjawab dalam menye lesaikan pekerjaan tepat pada waktunya.Indikator 

merasa puas apabila pekerjaan yang diberikan telah selesai diperoleh hasil 
jawaban terbanyak responden sebesar 67,24 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pegawai di Kantor Camat Sangatta Utara sangat puas apabila pekerjaan 

yang diberikan telah selesai. 
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Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSSStatistics 20.0 diperoleh hasil 

korelasi rank spearman antara X1 dan Y yaitu r = 0,452. Jadi terdapat hubungan 
antara pengawasan melekat dengan disiplin kerja pegawai di Kantor Camat 

Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,452.Diketahui pula Ftest> 

Ftabel(14,608 > 4,01) maka korelasi signifikan atau dapat dikatakan pengawasan 
melekat memiliki hubungan yang signifikan dengan disiplin kerja pegawai di 

Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Hasil korelasi rank 

spearman antara X2 dan Y yaitu r = 0,101. Jadi terdapat hubungan antara 
komitmen kerja dengan disiplin kerja pegawai di Kantor Camat Sangatta Utara 

Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,101.Diketahui pula Ftest>Ftabel (0,576<4,01) 
maka korelasinya tidak signifikan atau dapat dikatakan komitmen kerja tidak 

memiliki hubungan yang signifikan dengan disiplin kerja pegawai di Kantor 

Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. 
Dengan menggunakan analisis korelas i parsial, berdasarkan perhitungan 

menggunakan SPSSStatistics 20.0 diperoleh hasil korelasi sebesar 0,442 dimana 

variabel komitmen kerja dibuat tetap (dikontrol) untuk seluruh sampel. Diketahui 
pula ttest lebih besar dari ttabel (3,657 > 2,001), dengan demikian koefisien 

korelasi variabel pengawasan melekat dengan disiplin kerja pegawai di Kantor 

Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dimana variabel komitmen kerja 
sebagai variabel pengontrol adalah signifikan yaitu dapat digeneralisasikan ke 

seluruh populasi pegawai pada Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai 
Timur. Hasil selanjutnya diperoleh Ftest>Ftabel (13,08> 4,01). Artinya korelasi 

parsial yang terjadi adalah murni atau dapat dikatakan terdapat hubungan yang 

murni antara pengawasan melekat dengan disiplin kerja pegawai di Kantor Camat 
Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan mengendalikan variabel 

komitmen kerja, sedangkan setelah variabel pengawasan melekat dikontrol untuk 

seluruh sampel, maka korelasinya sebesar 0,105. Dengan begitu diketahui bahwa 
ttest lebih kecil dari ttabel (0,780 < 2,001). Dengan demikian koefisien korelasi 

variabel komitmen kerja dengan disiplin kerja pegawai di Kantor Camat Sangatta 
Utara Kabupaten Kutai Timur dimana variabel pengawasan melekat sebagai 

variabel pengontrol adalah tidak signifikan yaitu tidak dapat digeneralisasikan ke 

seluruh populasi pegawai pada Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai 
Timur, selanjutnya diperoleh pula Ftest< Ftabel (0,555 < 4,01) artinya korelasi 

parsial yang terjadi adalah tidak murni atau dapat dikatakan tidak terdapat 

hubungan yang murni antara komitmen kerja dengan disiplin kerja pegawai di 
Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan mengendalikan 

variabel pengawasan melekat. 

Dengan menggunakan analisis korelasi ganda yang menunjukkan arah dan 
kuatnya pengaruh dua variabel secara bersama-sama atau lebih terhadap variabel 

lainnya.Hasil korelasi ganda antara Pengawasan Melekat (X1) dan Komitmen 
Kerja (X2) dengan Disiplin Kerja Pegawai (Y) 0,450. Multiple R = 0,450 ini 

menunjukkan adanya hubungan yang sedang dan arah hubungan yang positif dari 

pengawasan melekat dan komitmen kerja dengan disiplin kerja pegawai. Dari 
hasil perhitungan angka R Square maka yang dihasilkan adalah 0,203.Hal ini 
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berarti 0,203 atau 20,3% dis iplin kerja memiliki hubungan dengan pengawasan 

melekat dan komitmen kerja, sedangkan sisanya sebesar (100%-20,3% = 
79,7%).Hal ini pula menunjukan bahwa sisa pengaruh sebesar 79,7 % adalah 

merupakan pengaruh dari variabel-variabel lain di luar variabel pengawasan 

melekat dan komitmen kerja seperti : motivasi kerja, semangat kerja, 
kepemimpinan dan lain sebagainya yang mempunyai pengaruh sebesar 79,7 % 

terhadap disiplin kerja pegawai di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai 

Timur. 
Untuk menguji korelasi signifikan atau tidak maka harus mengetahui harga 

Ftest dan membandingkan dengan Ftabel pada taraf kesalahan yang telah ditentukan 
dengan taraf kesalahan 5%.Diketahui Ftest sebesar 7,214 (Lihat Lampiran 5) dan 

Ftabel pada taraf kesalahan 5% sebesar 4,01.Artinya Ftest > Ft abel (7,214 > 4,01) 

maka korelasinya signifikan, atau dapat dikatakan terdapat hubungan yang 
signifikan antara pengawasan melekat dan komitmen kerja dengan disiplin kerja 

pegawai di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

 Berdasarkan analisis data yang diperoleh maka dapat diketahui : 

1. Analisis variabel secara keseluruhan menyatakan bahwa variabel 
pengawasan melekat, komitmen kerja dan disiplin kerja pegawai di Kantor 
Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur adalah termasuk kategori 

sedang, dengan kata lain pengawasan melekat dan komitmen kerja di 
Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dalam kondisi yang 

baik namun perlu ditingkatkan lagi agar disiplin kerja pegawai meningkat.  
2. Dengan menggunakan analisis korelasi rank spearman diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

a. Pengawasan melekat memiliki koefisien korelasi dengan disiplin kerja 
pegawai di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur 

sebesar 0,452. Kemudian setelah diuji dengan Ftest maka korelasi 
tersebut signifikan. Hal ini berarti pengawasan melekat yang dilakukan 
oleh pimpinan memiliki hubungan yang signifikan dengan disiplin kerja 

pegawai di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.  
b. Komitmen kerja memiliki koefisien korelasi dengan disiplin kerja 

pegawai di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur 

sebesar 0,101. Kemudian setelah diuji dengan Ftest maka korelasi 
tersebut tidak signifikan. Hal ini berarti komitmen kerja memiliki 

hubungan yang tidak signifikan dengan disiplin kerja pegawai di Kantor 
Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.  

3. Dengan menggunakan analisis korelasi parsial, diperoleh hasil sebagai 

berikut : 
a. Dengan menempatkan variabel komitmen kerja pada variabel kontrol, 

maka hubungan pengawasan melekat dengan disiplin kerja pegawai di 
Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 
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0,442 dan setelah dilakukan tes hasilnya signifikan. Hal ini berarti 

hubungan antara pengawasan melekat dengan disiplin kerja dengan 
komitmen kerja sebagai variabel kontrol di Kantor Camat Sangatta 
Utara Kabupaten Kutai Timur adalah murni. Murni disini bermakna 

hubungan yang dimiliki oleh kedua variabel tersebut tidak akan berubah 
atau hanya memiliki perubahan yang sangat kecil walaupun hubungan 

tersebut dipengaruhi oleh variabel lain yang dinamakan variabel 
kontrol. 

b. Dengan menggunakan analisis korelasi parsial, menempatkan variabel 

pengawasan melekat sebagai variabel kontrol maka hubungan antara 
komitmen kerja dengan disiplin kerja pegawai di Kantor Camat 

Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,105. Setelah 
dilakukan tes maka hubungan tersebut tidak signifikan. Hal ini berarti 
hubungan antara komitmen kerja dengan disiplin kerja pegawai dengan 

pengawasan melekat sebagai variabel kontrol di Kantor Camat Sangatta 
Utara Kabupaten Kutai Timur adalah tidak murni. Tidak murni disini 

bermakna hubungan yang dimiliki oleh kedua variabel bisa berubah 
drastis jika variabel lain yang mempengaruhi atau menganggu 
hubungan tersebut yang biasa dikatakan dengan variabel kontrol. 

4. Dengan menggunakan analisis korelasi ganda, maka dapat diketahui besar 
hubungan pengawasan melekat dan komitmen kerja secara bersama-sama 

sebesar 20,3%. Kemudian setelah diuji dengan Ftest maka korelasi 
tersebut signifikan. Hal ini berarti pengawasan melekat dan komitmen 
kerja secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan dengan 

disiplin kerja pegawai di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai 
Timur. Artinya disiplin kerja pegawai memiliki hubungan dengan 

pengawasan melekat dan komitmen kerja sebesar 20,3% dan ada sekitar 
79,7% variabel disiplin kerja di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten 
Kutai Timur berhubungan dengan variabel lain.  

5. Secara keseluruhan hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini Ha 
dapat diterima atau terbukti kebenarannya dan Ho ditolak. Hipotesis yang 
diterima berupa : 
a. Terdapat korelasi antara pengawasan melekat dengan disiplin kerja 

pegawai di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. 
b. Terdapat korelasi antara komitmen kerja dengan disiplin kerja pegawai di 

Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. 
c. Secara bersama-sama terdapat korelasi antara pengawasan melekat dan 

komitmen kerja dengan disiplin kerja pegawai di Kantor Camat Sangatta 

Utara Kabupaten Kutai Timur.  
 

 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 6, Nomor 2, 2018: 161-170 

 

 

170 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang penulis lakukan, maka 

penulis bermaksud memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut: 
1.  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pengawasan melekat lebih 

dominan mempengaruhi disiplin kerja pegawai di Kantor Camat Sangatta 

Utara Kabupaten Kutai Timur, sehingga pengawasan melekat yang diterapkan 
oleh pimpinan perlu ditingkatkan lagi dengan cara atasan harus aktif dan 

langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja dan prestasi 

bawahannya.  
2.  Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa komitmen kerja yang dalam hal 

ini komitmen kerja pegawai memiliki pengaruhpositif tetapi tidak signifikan 
terhadap disiplin kerja. Dengan adanya hal tersebut maka komitmen kerja 

pegawai perlu ditingkatkan agar disiplin kerja pegawai menjadi lebih baik 

lagi. Dengan cara pegawai harus memiliki keinginan tersendiri untuk 
mendisiplinkan dirinya tanpa ada paksaan dari luar sehingga segala pekerjaan 

dapat terselesaikan dengan baik.  

3.  Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa disiplin kerja pegawai di 
Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur juga dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain di luar variabel pengawasan melekat dan komitmen 

kerja yang cukup besar persentasenya yaitu 79,7%, maka sudah selayaknya 
jika penelitian yang berkaitan dengan disiplin kerja pegawai di Kantor Camat 

Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur diadakan lagi dengan memakai 
variabel-variabel lain di luar variabel pengawasan melekat dan komitmen 

kerja seperti motivasi kerja, semangat kerja dan kepemimpinan.  
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