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Abstrak 
Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai.Latar belakang dari penelitian ini adalah menurunnya Kinerja pegawai di 

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur. Melihat fenomena 

tersebut, maka penulis mencoba untuk melihat hubungan atau pengaruhgaya 

kepemimpinan dan disiplin kerja sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 

kinerja pegawai. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kutai Timur dengan sampel yang berjumlah 177 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, maka gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikandi Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kutai Timur. Kemudian secara bersama-samagaya 

kepemipinan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timurmemiliki pengaruh yaitu sebesar 

30,5%, yang berarti bahwa sisanya 69,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
 

Kata Kunci: gaya kepemimpinan, disiplin kerja, kinerja pegawai, Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur. 

 

Pendahuluan   

Menurut Wirawan (2009) Dalam mencapai tujuannya, setiap organisasi 

memerlukan berbagai sumber daya untuk mencapainya. Diantaranya termasuk 
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sumber daya manusia. Sumber daya manusia dianggap penting karena dapat 

mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi, serta merupakan pengeluaran 

pokok organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Sumber daya manusia yaitu 

sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergi sumber daya 

lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. 

Simamora (2006) mendefinisikan bahwa sumber daya manusia 

merupakan asset organisasi yang paling penting, dan membuat sumber daya 

organisasi lainnya menjadi bekerja. Di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang ada di pemerintahan, aparatur pemerintah atau yang sering disebut 

sebagai pegawai merupakan asset penting yang wajib mereka jaga. Oleh karena 

itu bagi setiap SKPD yang khususnya bergerak dibidang pelayanan jasa yang 

mengandalkan tingkat kinerja pegawai dikantornya, maka SKPD tersebut dituntut 

untuk mampu mengoptimalkan kinerja pegawainya. Salah satu pendekatan dalam 

upaya kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang handal serta mampu 

memotivasi pegawai untuk lebih semangat dan bertanggung jawab terhadap 

pekerjaannya. 

Gaya Kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan 

untuk memengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau pola perilaku 

dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Dengan 

demikian gaya kepemimpinan mempengaruhi, mengarahkan dan mengendalikan 

perilaku orang lain (anggota, karyawan, atau pegawai) untuk mencapai suatu 

tujuan (organisasi).Dengan kata lain gaya kepemimpinan atasan dapat 

berpengaruh pada kinerja pegawai dalam suatu organisasi. 

Menurut Masrukhin dan Waridin, (2006) Kinerja dapat menjadi salah satu 

tolak ukur prestasi kerja pegawai. Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal, 

yaitu kinerja yang sesuai standar organisasi dan mendukung tercapainya tujuan 

organisasi, dan dikatakan buruk jika sebaliknya.Gibson L, et all (1995) 

menjelaskan bahwa kinerja organisasi tergantung pada kinerja pegawainya, atau 

dengan kata lain kinerja pegawai akan memberikan kontribusi pada kinerja 

organisasi. Sepertidi kantor Bapenda (Badan Pendapatan Daerah)  Kabupaten 

Kutai Timur, penulis menemukan banyak kesenjangan (gap) terhadap apa yang 

seharusnya atau apa yang diharapkan organisasi dengan apa yang senyatanya 

terjadi di lapangan, yang mengindikasikan bahwa kinerja pegawai belum tercapai 

secara optimal. Yang penulis maksud disini adalah disiplin kinerja dari pegawai 

kantor Badan Pendapatan Daerah.  

Dari hasil pengamatan penulis, ditemukan indikasi-indikasi bahwa masih 

ada sebagian besar pegawai kantor Badan Pendapatan Daerah yang kerap datang 

terlambat dan pulang kerja tidak sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan, 

seringnya pegawai yang keluar kantor (bepergian) pada jam kerja, bermain game, 

berjualan didalam kantor, dan ada pula yang membawa anak pada hari-hari kerja 

(umum dihari Jumat). Molornya jam operasional  kantor yang seharusnya jam 8 

pagi kadang menjadi jam 9 pagi dan kadang dihari Jumat dapat dihitung jumlah 

pegawai yang hadir. Hal ini sangat meresahkan masyarakat, terkhusus mereka 
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yang memiliki urusan yang lain dipagi hari merasa waktunya terbuang dan 

menjadi tertunda dan semakin terbengkalai. Hal ini kemudian menjadi penilaian 

tersendiri bagi masyarakat yang menilai bahwa terdapat “masalah” didalam 

Kantor tersebut. 

Dari beberapa faktor yang penulis sebutkan diatas, diindikasikan bahwa 

menurunnya kinerja pegawai disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor gaya 

kepemimpinan dan disiplin kerja pegawai. Hal ini terlihat dari tidak adanya 

teguran yang konsisten maupun sanksi berupa surat yang diberikan kepada 

pegawai yang kurang disiplin dalam bekerja dan hal ini membuat kecemburuan 

pada pegawai lainnya, sehingga akan berdampak pada kinerja pegawai secara 

tidak langsung. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Gaya Kepemimpinan 

Menurut Kartini Kartono (2008:34) menyatakan Gaya kepemimpinan adalah 

sifat, kebiasaan, tempramen, watak dan kepribadian yang membedakan seorang 

pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. 

Menurut Miftah Thoha (2010:49) mengemukakan Gaya kepemimpinan 

merupakan norma prilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang 

tersebut mencoba mempengaruhi prilaku orang lain atau bawahan. 

Menurut Ndraha (2003:221), gaya kepemimpinan dapat juga disebut gaya 

kekepalaan. Gaya kepemimpinan merupakan kombinasi antara variasi nilai 

kepemimpinan dengan variasi nilai kekepalaan. 

 

Disiplin Kerja 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang 

Disiplin PNS pada Pasal 1 ayat 1, berbunyi Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan 

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan 

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

hukuman disiplin 

Menurut Sulistiyani, (2009:290) Disiplin adalah prosedur yang mengoreksi 

atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin 

merupakan bentuk pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur dan 

menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja di dalam sebuah organsasi.  

Sutrisno (2013:88) bahwa disiplin kerja sangat diperlukan untuk menunjang 

kelancaran segala aktifitas organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara 

maksimal. 

 

Kinerja Pegawai 

Menurut Mahsun (2006:25) Kinerja (performance) adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang 
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dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan 

untuk menyebut prestasi kerja atau tingkat keberhasilan individu atau 

kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok 

individu tersebut mempunyai kriteria yang telah ditetapkan.Kriteria 

keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak 

dicapai.Tanpa adanya tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi 

tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. 

Kinerja seseorang dapat diketahui baik atau buruk, apabila adanya suatu 

penilaian. Pengertian penilaian menurut Dessler (dalam Pasolong, 2007:82) 

penilaian kerja merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang 

dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya, yaitu 

untuk mendorong kinerja seseorang agar berada diatas rata-rata. 

 

Hubungan Gaya kepemimpinan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

Gaya kepemimpinan dan disiplin kerja merupakan dua variabel yang 

saling mendukung tercapainya kinerja pegawai yang baik. Jika gaya 

kepemimpinan dan disiplin kerja baik maka kinerja juga akan meningkat, namun 

berbeda halnya jika gaya kepemimpinan yang diterapkan tidak tepat, maka ini 

akan memberikan pengaruh pada disiplin kerja, karena pegawai akan semaunya 

sendiri dalam bekerja, disebabkan tidak mendapatkan perhatian dan pengawasan 

dari pimpinan, sehingga jika gaya kepemimpinan yang diterapkan tidak tepat dan 

disiplin kerja pegawai turun maka kinerja pegawai juga akan menurun. 

Begitu juga jika gaya kepemimpinan naik tapi disiplin kerja turun, berarti 

gaya kepemimpinan yang diterapkan kurang tepat, karena meskipun gaya 

kepemimpinan naik tetapi disiplin kerja malah menurun, jika situasi ini terjadi 

maka akan berpengaruh pada kinerja pegawai yang akan menurun juga. Namun 

akan berbeda jika gaya kepemimpinan turun tetapi disiplin kerja naik, situasi ini 

akan meningkatkan kinerja pegawai tetapi tidak maksimal, karena dua variabel 

antara gaya kepemimpinan dan disiplin kerja merupakan variabel yang saling 

mendukung. Maka akan lebih baik jika kedua variabel antara gaya kepemimpinan 

dan disiplin kerja semuanya baik, karena jika gaya kepemimpinan dan kinerja 

baik maka akan meningkatkan kinerja karyawan, dengan kinerja yang meningkat 

maka target perusahaan akan tercapai. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daereah Kabupaten 

Kutai Timur. Samplenya adalah seluruh pegawai kantor Badan Pendapatan 

Daerah yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 93 orang, dan 

Tenaga Kontrak Daerah (TK2D) sebanyak 85 orang yang ada di Kantor Badan 

Pendapatan Daerah sehingga berjumlah 177 orang. Sampel yang di ambil tidak 

termasuk Kepala Badan. Menggunakan metode sensus. 

Penelitian ini bersifat asosiatif dan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini antara lain : (1) observasi, (2) kuesioner, (3) dokumentasi, (4) 
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penelitian kepustakaan. Adapun pokok-pokok isi kuesioner penelitian ini 

merupakan indikator dari gaya kepemimpinan meliputi : (1) pelaksaan tugas, (2) 

memberikan dukungan,(3) mengutamakan hasil daripada proses, dan (4) memberi 

petunjuk. Variabel disiplin kerja meliputi : (1) disiplin waktu, (2) disiplin 

peraturan, dan (3) disiplin tanggung jawab, dan variabel kinerja pegawai meliputi 

: (1) kualitas waktu, (2) kuantitas kerja, dan (3) ketepatan waktu. 

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 Penelitian dan Pembahasan  

Gaya Kepemimpinan 

Untuk variable gaya kepemimpinan (pelaksanaan tugas) indikator 

seberapa sering pimpinan memerintah bawahan untuk melaksanakan tugas yang 

berhubungan dengan pekerjaan kantor diperoleh hasil jawaban terbanyak 

responden sebesar 44,06% persen yang berarti pimpinan lebih sering memerintah 

bawahannya untuk mengerjakan/melaksanakan tugas yang tidak berkaitan dengan 

pekerjaan kantor. Indikator apakah pimpinan dalam pengambilan keputusan 

berhubungan dengan pekerjaan diperoleh hasil jawaban terbanyak responden 

sebanyak 39,54% yang berarti hal pribadi yang diluar dari urusan kantor juga 

menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan. 

Untuk variabel gaya kepemimpinan (memberi dukungan) indikator 

seberapa sering pimpinan memerhatikan kondisi kerja bawahannya diperoleh 

hasil jawaban terbanyak responden sebesar 37,85% Yang berarti perhatian 

pimpinan kepada pegawai masih kurang dan belum merata kepada seluruh 

pegawai di dalam kantor tersebut. Indikator suasana kerja yang diciptakan oleh 

pimpinan kepada bawahannya diperoleh jawaban terbanyak responden sebesar 

41,24% yang berarti suasana kerja mempengaruhi pegawai dalam bekerja dan 

sebagian besar pegawai tidak merasakan suasana yang cukup baik. 

Untuk variabel gaya kepemimpinan (mengutamakan hasil daripada 

proses) indikator menetepkan tujuan dan memberikan perintah selalu setelah 

diskusi terlebih dahulu dengan bawahan diperoleh jawaban terbanyak responden 

sebesar 39,54% yang berarti hal pribadi yang diluar dari urusan kantor juga 

menjadi salah satu faktor dalam menetapkan keputusan maupun memberikan 

perintah. Indikator pimpinan yang membolehkan bawahannya dalam membuat 

keputusan sendiri diperoleh jawaban terbanyak responden sebesar 40,11% yang 
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berarti pimpinan masih memegang kekuasaan penuh terhadap segala keputusan 

atau tidak sepenuhnya memberikan kewenangan kepada pegawai dalam membuat 

keputusan sendiri terkait tugas dan tanggung jawab yang diberikan. 

Untuk variabel gaya kepemimpinan (memberikan petunjuk) indikator 

pimpinan yang memberikan petunjuk kepada bawahannya terkait pekerjaannya 

diperoleh jawaban terbanyak responden sebesar 35,59% yang berarti dominan 

pegawai merasa tidak sepenuhnya paham dengan tugasnya karena petunjuk atau 

arahan yang diberikan tidak maksimal. Indikator kefleksibel-an pimpinan 

mengenai batasan dan prosedur yang telah ditetapkan terhadap bawahannya 

diperoleh jawaban terbanyak responden sebesar 36,87% yang berarti sikap 

pimpinan cukup fleksibel terhadap pegawainya karena memberikan kebebasan 

ataupun kebijakan kepada pegawainya mengenai tugas dan tanggung jawab yang 

telah diberikan. 

 

Disiplin Kerja 

Untuk variabel disiplin kerja (disiplin waktu) indikator kehadiran pegawai 

dalam menaati jam kerja diperoleh jawaban terbanyak responden sebesar 44,06% 

sebagian besar pegawai menjawab karena tidak ada teguran langsung maupun 

sanksi dari pimpinan, dan sisanya menjawab bahwa teguran yang diberikan oleh 

pimpinan hanya berupa formalitas dan tidak ditindak lanjuti dan sisanya 

menjawab bahwa keterlambatan sudah menjadi hal yang biasa atau lumrah di 

kantor tersebut. Indikator kepatuhan pegawai dalam melaksanakan perintah dari 

atasan diperoleh jawaban terbanyak responden sebesar 44,06% dominasi 

menjawab karena keluar masuk (secara bebas) pada jam kerja sudah bukan 

menjadi hal yang baru, dan pada saat jam dinas pimpinan jarang berada di kantor 

sehingga pengawasan terhadap aturan kurang. 

Untuk variabel disiplin kerja (disiplin peraturan) indikator ketaatan 

pegawai pada peratutan tata tertib yang telah ditetapkan didalam kantor diperoleh 

jawaban terbanyak responden sebesar 39,54% dominasi jawaban kurang taat 

peraturan umumnya pada hari jumat karena keadaan kantor cenderung sepi (hanya 

sebagian kecil pegawai yang masuk kantor) hal ini karena dominasi pegawai pada 

kantor Badan Pendapatan Daerah berdomisili dari luar Sangatta, sehingga 

sebagian besar pegawai merasa hari jumat sudah ternasuk hari libur secara tidak 

resmi. Indikator kepatuhan pegawai dalam melaksanakan perintah dari atasan 

diperoleh jawaban terbanyak responden sebesar 39,54% sebagian besar menjawab 

karena ketika pimpinan memberikan satu perintah dan pegawainya tidak dapat 

menyelesaikannya dengan waktu yang ditentukan, pimpinan cendurung menunjuk 

pegawai yang lain untuk melanjutkan perintahnya. 

Untuk variabel disiplin kerja (disiplin tanggung jawab) indikator seberapa 

sering pegawai menggunakan perlengkapan kantor diluar urusan pekerjaan 

diperoleh jawaban terbanyak responden sebesar 42,37% Karena fasilitas yang 

paling umum digunakan per orang dikantor tersebut adalah komputer dan rata-

rata pegawai disana sudah memiliki laptop masing-masing, dan sisanya tidak 
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terlalu mengerti menggunakan komputer dilur pekerjaan kantor. Indikator tentang 

apakah pegawai merasa perlu bertanggung jawab dalam memelihara peralatan 

kantor dengan sebaik-baiknya diperoleh jawaban terbanyak responden sebesar 

37,85% karena bagi mereka (pegawai) fasilitas yang dominan dipahami adalah 

komputer, printer, mesin foto copy, dan ac. Untuk pemeliharaan kebersihan 

kantor sudah ada cleaning service yang sekaligus membersihkan peralatan kantor. 

Dan sisanya hanya menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan. 

 

Kinerja Pegawai 
Untuk variabel kinerja pegawai (kualitas kerja) indikator kualitas kerja 

yang dihasilkan oleh pegawai diperoleh jawaban terbanyak responden sebesar 

44,06% karena sebagian besar pegawai merasa untuk skill individu masih kurang 

sehingga dalam bekerja pun cenderung menunggu arahan dari atasan. Indikator 

kesempurnaan keterampilan dan kemampuan pegawai kantor diperoleh jawaban 

terbanyak responden sebesar 37,85% dominasi pegawai menjawab keterampilan 

dan kemampuan mereka tidak sempurna, ada yang menjawab karena dasar 

pelatihannya tidak ada dan sebagian besar menjawab karrena hanya lulusan 

SMA/Sederajat. 

Untuk variabel kinerja pegawai (kuantitas kerja) indikator hasil pekerjaan 

yang telah dilakukan atau dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan SOP diperoleh 

jawaban terbanyak responden sebesar 39,54% Karena mulai dari jam 

pelayanannya yang tidak menentu, hingga dalam melayani masyarakat pun masih 

terpaku dengan bimbingan atasan artinya jika tidak didampingi dengan atasan 

maka cenderung tidak paham. 

Untuk variabel kinerja pegawai (ketetapan waktu) indikator apakah 

pegawai menyelesaikan tugas dengan tepat waktu diperoleh jawaban terbanyak 

responden sebesar 40,11% karena tidak ada deadline waktu yang diberikan oleh 

pimpinan dan punishment untuk pegawai yang tidak dapat memenuhi 

kewajibannya. Indikator apakah pegawai memaksimalkan waktu yang tersedia 

untuk aktivitas lain diperoleh jawaban terbanyak responden sebesar 37,85% 

Karena jika tugas atau pekerjaan yang diberikan dalam satu hari sudah selesai 

sebelum jam dinas berakhir, pegawai cenderung untuk keluar dari kantor lebih 

awal. 

 

Pengujian Hipotesis 
 Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS Statistics 23.0 diperoleh 

hasil korelasi pearson product moment antara X1 dan Y yaitu r = 0,411. Jadi 

terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai di Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,411. Serta diketahui 

pula Ftest > Ftabel (35,793 > 3,89) maka korelasi signifikan atau dapat dikatakan 

dapat dikatakan gaya kepemimpinan memiliki hubungan yang signifikan dengan 

kinerja pegawai.  
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 Hasil korelasi pearson product moment antara X2 dan Y yaitu r = 0,526 

Jadi terdapat hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai di Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,526.Serta diketahui 

pula Ftest > Ftabel 67,304 < 3,89) maka korelasinya signifikan atau dapat 

dikatakan disiplin kerja memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja 

pegawai.  

 Selanjutnya analisis korelasi parsial, berdasarkan perhitungan 

menggunakan SPSS Statistics 23.0 diperoleh hasil korelasi sebesar 0,294 dimana 

variabel gaya kepemimpinan dibuat tetap (dikontrol) untuk seluruh sampel. Serta 

diketahui pula Ftest lebih besar dari Ftabel (16.362 > 3,89). Dengan demikian 

koefisien korelasi variabel gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai  di Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur dimana variabel disiplin kerja 

sebagai variabel pengontrol adalah signifikan. 

Sedangkan setelah variabel gaya kepemimpinan dikontrol untuk seluruh sample, 

maka korelasinya sebesar 0,279. Dengan begitu diketahui bahwa Ftest lebih besar 

dari Ftabel(14,772>3,89). Dengan demikian koefisien korelasi variabel disiplin 

kerja dengan kinerja pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai 

Timur dimana variabel pembagian kerja sebagai variabel kontrol adalah 

signifikan.  

 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 23.0 

diperoleh persamaan regresi pada variabel bebas a = 7,081 b1= 0,129, b2= 0,354. 

Dengan demikian maka persamaan regresinya adalah Y =  7,081a + 0,129X1 + 

0,354X2. Diketahui Ftest > Ftabel atau (38,793 > 3,89), maka persamaan garis 

regresi tersebut adalah signifikan yang berarti dapat dipakai untuk hubungan 

pengaruh tersebut.  

Berdasarkan tabel koefisien diatas juga bisa diketahui koefisien regresi 

variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di Kantor Badan 

Pendpatan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,129. Hal ini berarti 

perubahan satu satuan terhadap variabel gaya kepemimpinan mengakibatkan 

perubahan sebesar 0,129 terhadap variabel kinerja pegawai. Maka gaya 

kepemimpinan memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai dan 

pengaruh tersebut signifikan.  

Dengan menggunakan aplikasi SPSS Statistics 23.0  maka diperoleh hasil 

perhitungan kecermatan prediksi = Y (Sy) = 2,4988. Dengan menggunakan 

bantuan komputer maka bisa mengetahui nilai SEest yaitu 2,0950. Dengan 

demikian maka Sy > SEest. Hal ini menunjukan bahwa prediksi tersebut diatas 

cermat. 

Selanjutnya dengan menggunakan aplikasi SPSS Statistics23.0  maka 

diperoleh hasil perhitungan analisis koefisien determinasi = 0,305× 100persen 

=30,5 persen ini adalah nilai dari besar pengaruh gaya kepeminpinan dan disiplin 

kerja terhadap kinerjapegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
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Kutai Timur. Dengan demikian sisa pengaruh sebesar 69,5persen adalah 

merupakan pengaruh dari variable-variabel lain. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian maka pada bagian ini penulis akan 

memaparkan dan menjelaskan kesimpulan yang menunjukkan bahwa pengaruh 

gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur perlu ditingkatkan, hal tersebut dapat 

dilihat sebagai berikut : 

1. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah positif dan signifikan 

dengan artian memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel kinerja. 

Jadi ini menunjukkan hipotesis pertama pada penelitian ini H0 ditolak dan 

H1 diterima. 

2. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah positif dan signifikan 

dengan artian memiliki pengaruh yang positif dan berdampak besar 

terhadap variabel kinerja. Jadi ini menunjukkan hipotesis kedua pada 

penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima 

3. Secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada 

gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan artian secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan berdampak besar 

terhadap variabel kinerja. Jadi ini menunjukkan hipotesis ketiga pada 

penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka selanjutnya 

peneliti menyampaikan rekomendasi yang nantinya dapat memberikan 

rekomendasi kepada pihak- pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun 

saran yang dapat disampaikan penulis ialah 

1. Sebaiknya pemimpin atau Kepala Badan perlu untuk lebih memberi 

pengawasan terhadap pegawainya. Misalnya dapat dengan mengecek 

langsung ke tiap-tiap ruang secara dadakan dan Kepala Badan perlu untuk 

memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar jam kerja maupun 

aturan tata tertib kantor. Dengan sanksi dapat memberikan efek jera, jika 

masih tidak efektif mungkin langsung dengan pemecatan. 

2. Kepala Badan juga perlu untuk lebih lama berada di dalam kantor guna 

untuk sambil mengawasi disiplin pegawai. Karena jika hanya 

mengandalkan kesadaran pegawai saja untuk taat pada aturan tidak akan 

efektif. 

3. Oleh karena kinerja pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kutai Timur juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain 

diluar variabel gaya kepemimpinan dan disiplin kerja yang cukup besar 

persentasinya maka sudah selayaknya jika penelitian yang berkaitan 
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dengan kinerja pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kutai Timur diadakan lagi dengan menggunakan variael-variabel lain 

diluar variabel gaya kepemimpinan dan disiplin kerja.  
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