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ABSTRAK
Tujuan Penelitian Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana
pengaruh Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang
Pematangsiantar. Responden terbesar ada di antara umur 31–40 tahun, dan berjenis kelamin
perempuan, yang telah lama bekerja antara 1 – 6 tahun dan pendidikan terakhirnya adalah
tamatan S-1. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal yang mengukur hubungan–
hubungan antar variable penelitian dan berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variable
mempengaruhi variabel lain. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.
Dan menggunaka nuji validitas dan reliabilitas, dan metode analisis linear sederhana. Populasi
dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 responden sebagai sampel penelitian. Data di proses
dengan menggunakan SPSS Versi 19,0 for windows.
Berdasarkan uji-t Variabel system pengawasan (X) berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y)
pada PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar karena berdasarkan uji-T variabel system
pengawasan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan hal ini
terlihat dari nilai signifikan (10,003) dan nilai thitung(10,003)> ttabel(2,048). Berdasarkan
persamaan regresi linear sederhana Y = 21.987 + 0,559 X variabel system pengawasan (X)
adalah variabel yang paling mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan (Y). Hasil penguji
koefisien determinasi R2 adalah sebesar 0,884hal ini menunjukkan bahwa dimensi dari
variabel bebas secara bersama-sama memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap
perubahan variabel terikat Y sebesar 88,4% dan sisanya sebesar 11,6% dipengaruhi oleh
variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian .
Kata kunci: Sistem Pengawasan dan Kinerja Karyawan
PENDAHULUAN
Masalah sumber daya manusia masih
menjadi sorotan utama bagi perusahaan
untuk dapat bertahan di era globalisasi.
Sumber daya manusia mempunyai peran
utama dalam setiap utama dalam setiap
kegiatan perusahaan.Walaupun didukung
dengan sarana dan prasarana serta sumber
daya alam yang memadai, tetapi tanpa
dukungan sumber daya manusia yang
handal kegiatan perusahaan tidak akan
terselesaikan dengan baik.
Karyawan merupakan salah satu elemen
penting
dalam
organisasi,
dimana
karyawan mempunyai peran yang penting

untuk menjalankan aktivitas untuk
mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena
itu,
perusahaan
harus
melakukan
pengawasan terhadap karyawannya dalam
bekerja, karena masih ada juga kayawan
yang tidak menjalankan komitmen dalam
bekerja
seperti
menunda
waktu
pekerjaan,bekerja tidak sepenuh hati, dan
melakukan kecurangan sehingga akan
berdampak negatif terhadap pencapaian
tujuan yang dapat mempengaruhi kinerja
karyawan.
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat
dicapai oleh seseorang atau sekelompok
orang dalam satu organisasi, sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawab masing1
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masing, dalam rangka upaya mencapai
tujuan bersangkutan secara legal ,tidak
melanggar hukum dan sesuai dengan moral
dan etika. Kinerja merupakan hasil upaya
seseorang
yang
ditentukan
oleh
kemampuan karateristik pribadinya serta
persepsi terhadap perannya dalam
pekerjaan itu.
Kinerja karyawan juga berkaitan dengan
bagaimana sistem pengawasan yang ada
disebuah perusahaan. Dalam sistem
pengawasan tidak jarang terdapat bagian
untuk memotivasi seorang karyawan agar
lebih maksimal dalam meningkatkan
kinerjanya. Terdapat tiga faktor penting
pada kinerja karyawan, yaitu kemampuan
dan minat seseorang pekerja, kemampuan
dan penerimaan atas penjelasan delegasi
tugas dan peran serta tingkat motivasi
seorang pekerja. Semakin tinggi ketiga
factor kemampuan, maka semakin
bersalah
kinerja
karyawan
yang
bersangkutan.Kinerja yang umum untuk
kebanyakan pekerjaan meliputi elemen
sebagai berikut yaitu kuantitas dari hasil,
kualitas dari hasil, kecepatan waktu dari
hasil, kehadiran dan kemampuan bekerja
sama.
Adanya pengawasan diharapkan dapat
memperkecil hambatan-hambatan yang
terjadi dan dapat segera diantisipasi
sehingga dapat meningkatkan kinerja
karyawan dalam menjalankan aktifitas
perusahaan. Pengawasan merupakan suatu
hal yang sangat penting dilakukan oleh
perusahaan. Seperti yang dikemukakan
oleh Daft (2012: 11), bahwa pengawasan
merupakan suatu proses pemantauan
aktivitas karyawan, menjaga organisasi
agar tetap berjalan ke arah pencapaian
sasaran, dan membuat koreksi bila
diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan
sesuai
dengan
rencana
semula.
Pengawasan merupakan bagian terakhir
dari fungsi manajemen karena dapat
mengetahui apakah ada penyimpangan
dalam
pelaksanaan
kegiatan
yang
berlangsung pada suatu perusahaan.

Penyimpangan
yang
merugikan
perusahaan akan ditekan sekecil mungkin
jika pengawasan yang telah dilakukan
pihak manajemen telah terlaksana dengan
baik. Fungsi pengawasan dapat dilakukan
setiap saat,baik pada aktivitas awal
manajemen, selama proses manajemen
berlangsung maupun setelah berakhir
untuk mengetahui tingkat pencapaian
tujuan suatu organisasi atau unit kerja.
Dengan kata lain fungsi pengawasan harus
dilakukan terhadap perencanaan dan
pelaksanaan untuk mengetahui keunggulan
perencanaan
yang
disusun
dan
diimplementasikan.
Pada
umumnya,
apabila pengawasan yang diterapkan
terlalu ketat akan menyebabkan para
pegawai merasa tertekan. Hal ini dapat
membuat
pegawai
tidak
dapat
mengembangkan kreativitasnya dalam
melakukan pekerjaan.
Secara sederhana Bank di artikan sebagai
lembaga keuangan yang kegiatan usahanya
adalah menghimpun dana dari masyarakat.
Bank Sumut dalam menjalankan usahanya
sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank
sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang
keuangan. Adapun kegiatan dari pada Bank
Sumut antara lain menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan giro,
simpan atau tabungan dan simpanan
deposito. Bank Sumut juga menyalurkan
dana kemasyarakat dalam bentuk kredit
seperti kredit umum, kredit angsuran
lainnya, kredit peduli usaha mikro dan
berbagai kredit lainnya. Bank juga
memberikan jasa-jasa lainnya seperti
kliring yang merupakan penarikan warkat
atau cek yang berasal dari dalam suatu
kota, termasuk transfer dalam kota antar
bank. Serta Letter of Credit (L/C)
merupakan jasa yang diberikan dalam
rangka mendukung kegiatan atau transaksi
ekspor impor.
Berdasarkan latar belakang tersebut,
melihat pentingnya pengaruh pelaksanaan
pengawasan terhadap motivasi kerja
karyawan tersebut maka Peneliti tertarik
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untuk melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh sistem Pengawasan Terhadap
Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Sumut
Cabang Pematangsiantar”.
Masalah
Adapun masalah yang di kemukakan dalam
penelitian ini yaitu “Apakah Sistem
Pengawasan sudah berjalan secara efektif
dan signifikan pada PT. Bank Sumut Cabang
Pematangsiantar ”.
Hipotesis
Adapun hipotasis yang di ajukan
sehubungan dengan masalah tersebut di
atas adalah : “Sistem Pengawasan Belum
BerpengaruhTerhadap Kinerja Karyawan
Pada
PT.
Bank
Sumut
cabang
Pematangsiantar”.
Tujuan Penelitian
a. Unatuk mengetahui dan menganalisis
sejauh mana system pengawasan
terhadap Kinerja Karyawan pada PT
Bank Sumut Cabang Pematangsiantar .
b. Untuk mengetahui sejauh mana
kinerja karyawan PT Bank Sumut
Cabang Pematangsiantar
c. Unatuk menambah wawasan bagi
pembaca tentang system pengawasan
terhadap kinerja karyawan.
URAIAN TEORITIS
Pengertian Pengawasan
Menurut George R .Tery (2006: 395),
Mengartikan pengawasan adalah sebagai
medeterminasi
apa
yang
telah
dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi
prestasi kerja dan apabila perlu,
menerapkan tindakan-tindakan korektif
sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan.
Definisi tidak hanya terpaku pada apa yang
direncanakan, tetapi mencakup dan
melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut
akan mempengaruhi sikap, cara, sistem,
dan ruang lingkup pengawasan yang akan
dilakukan
oleh
seorang
manajer.

Pengawasan sangat penting dilakukan oleh
perusahaan dalam kegiatan operasionalnya
untuk mencegah kemungkinan terjadinya
penyimpangan tersebut untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan oleh
perusahaan sebelumnya.
Menurut Mathis dan jackson (2006: 303),
menyatakan
bahwa
pengawasan
merupakan sebagai proses pemantauan
kinerja karyawan berdasarkan standar
untuk mengukur kinerja, memastikan
kualitas atas penilaian kinerja dan
pengambilan informasi yang dapat
dijadikan umpan balik pencapaian hasil
yang dikomunikasikan kepara karyawan.
Sedangkan menurut Dessler (2009: 2),
menyatakan
bahwa
pengawasan
(controlling)
merupakan
penyusunan
standarseperti kuota penjualan, standar
kualitas, atau level produksi, pemeriksaan
untuk mengkaji prestasi kerja actual
dibandingkan dengan standar yang telah
ditetapkan, mengadakan tindakan korektif
yang diperlukan .
Fungsi pengawasan merupakan fungsi
terakhir dari proses manajemen.Fungsi ini
terdiri dari tugas-tugas memonitor dan
mengevaluasi aktivitas perusahaan agar
target perusahaan tercapai. Dengan kata
lain fungsi pengawasan menilai apakah
rencana yang ditetapkan pada fungsi
perencanaan telah tercapai .
Menurut Harold koontz (2009:189), bahwa
pengawasaan adalah pegukuran dan
perbaikan terhadap pelaksanaan kerja
bawahaan, agar rencana-rencana yang
telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan
perusahaan dapat terselengara. Jika terjadi
penyimpangan, pihak manajemen yang
terkait
dalam
pengawasan
harus
memberikan petunjuk untuk melakukan
perbaikan kerja, agar standar perencanaan
tidak jauh menyimpang dari hasil yang
diperoleh pada saat pelaksanaan.
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Sistem Pengawasan
Sistem pengawasan yang efektif harus
memenuhi beberapa prinsip pengawasan
yaitu adanya rencana tertentu dan adanya
pemberian instruksi serta wewenangwewenang kepada bawahan. Rencana
merupakan standar atau alat pengukur
pekerjaan
yang
dilaksanakan
oleh
bawahan. Rencana tersebut menjadi
petujuk apakah suatu pelaksanaan
pekerjaan berhasil atau tidak.Pemberian
instruksi dan wewenang dilakukan agar
sistem pengawasan itu memang benarbenar
dilaksanakan
secara
efektif.
Wewenang dan instruksi yang jelas harus
dapat diberikan kepada bawahan, karena
berdasarkan itulah dapat diketahui apakah
bawahan sudah menjalankan tugastugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi
yang diberikan kepada bawahan maka
dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.
Sistem pengawasan akan efektif bilamana
sistem pengawasan ini memenuhi prinsip
fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem
pengawasan
itu
tetap
dapat
dipergunakan,meskipun terjadi perubahan
terhadap rencana yang diluar dugaan
.Menurut Duncan dalam Harahap (2008:
46), mengemukakan bahwa beberapa sifat
pengawasan yang efektif sebagai berikut :
a. Pengawsan harus dipahami sifat dan
kegunaannya. Masing-masing kegiatan
membutuhkan sistem pengawasan
tertentu yang berlainan dengan sistem
pengawasan bagi kegiatan lain. Sistem
pengawasan untuk bidang penjualan
dan sistem untuk bidang keuangan akan
berbeda. Oleh karena itu pengawasan
harus dapat merefleksi sifat-sifat dan
kebutuhan dari kegiatan yang harus
diawasi.
Pengawasan
dibidang
penjualan umumnya tertuju pada
kuantitas
penjualan,
sementara
pengawasan dibidang keuangan tertuju
pada penerimaan dan penggunaan
dana.
b. Pengawasa harus mengikuti pola yang
dianut organisasi.

Titik berat pengawasan sesungguhnya
berkisar pada manusia,sebab manusia
itulah yang melakukan kegiatan dalam
badan usaha atau organisasi yang
bersangkutan. Karyawan merupakan
aspek intern perusahaan yang kegiatankegiatannya tergambar dalam pola
organisasi.Ini berarti bahwa dengan
suatu
sistem
pengawasan,
penyimpangan yang terjadi dapat
ditujukkan pada organisasi yang
bersangkutan.
c. Pengawasan
harus
dapat
mengidentifikasi masalah organisasi.
Tujuan utama dari pengawasan ialah
mengusahakan
agar
apa
yang
direncanakan menjadi kenyataan. Oleh
karena itu, agar sistem pengawasan
setidaknya harus dapat dengan segera
mengidentifikasi
masalah
atau
penyimpangan,maka organisasi dapat
segera mencari solusi agar keseluruhan
kegiatan operasional benar-benar dapat
atau mendekati apa yang direncanakan
sebelumnya .
d. Pengawasan harus fleksibel.
Suatu sistem pengawasan adalah
efektif, bilamana sistem pengawasan itu
memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini
berarti bahwa itu tetap dapat
dipergunakan,
meskipun
terjadi
perubahan-perubahan
terhadap
rencana diluar dugaan.
e. Pengawasan harus ekonomis.
Sifat ekonomis dari suatu
sistem
pengawasan
sungguh-sungguh
diperlukan. Tidakada gunanya membuat
sistem pengawasan yang mahal,bila
tujuan
pengawasan
itu
dapat
direfleksikan dengan suatu sistem
pengawasan yang lebih murah. Sistem
pengawasan yang di anut perusahaanperusahaan besar tidak perlu ditiru bila
pengawasan itu tidak ekonomis bagi
suatu perusahaan lain. Hal yang perlu
dipedoman
adalah
bagaimana
membuat suatu sistem pengawasan
dengan benar-benar merealisasikan
motif ekonomi. Pengawasan yang
efektif tergantung pada situasi dan
4
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kondisi yang dihadapi. Tidak ada suatu
sistem pengawasan yang berlaku untuk
semua situasi dan semua perusahaan.
Tujuan Pengawasan
Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan memerlukan
pengawasan agar perencanaan yang telah
disusun dapat terlaksana dengan baik.
Pengawasan dikatakan sangat penting
karena pada dasarnya manusia sebagai
objek pengawasan mempunyai sifat salah
dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam
organisasi perlu diawasi, bukan mencari
kesalahannya kemudian menghukumnya,
tetapi mendidik dan membimbingnya.
Menurut Husnani (2008:400), tujuan
pengawasan adalah sebagai berikut:
1. Menghentikan atau meniadakan
kesalahan,penyimpangan,
penyelewengan, pemborosan dan
hambatan .
2. Mencegah terulang kembalinya
kesalahan,
penyimpangan,
pemborosan, dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi
perusahaan .
4. Melakukan
tindakan
koreksi
terhadap kesalahan yang dilakukan
dalam pencapaian kerja yang baik .
Jenis-Jenis Pengawasan
Menurut Maringan (2007:62), Pengawasan
terbagi 4 yaitu :
a. Pengawasan
dari
dalam
perusahaan
Pengawasan yang dilakukan oleh
atasan untuk mengumpulkan data
atau informasi yang diperlukan
oleh perusahaan untuk menilai
kemajuan
dan
kemunduran
perusahaan
dari
dalam
perusahaan.
b. Pengawasan dari luar perusahaan
Pengawasan yang dilakukan oleh
unit diluar perusahaan.Ini untuk
kepentingan tertentu.
c. Pengawasan preventif
Pengawasan dilakukan sebelum
rencanna itu dilaksanakan. Dengan

tujuan untuk mencegah terjadinya
kesalahan/kekeliruan
dalam
pelaksanaan kerja.
d. Pengawasan Represif
e. pengawasan
yang
dilakukan
setelah
adanya
pelaksanaan
pekerjaan agar hasilnya sesuai
dengan yang direncanakan .
Menurut Ernie dan Saefullah (2006:327),
jenis pengawasan terbagi atas 3 yaitu :
1. Pengawasan awal
Pengawasan yang dilakukan pada saat
dimulainya pelaksanaan pekerjaan.Ini
dilakukan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dalam pelaksanaan
pekerjaan.
2. Pengawasan proses
Pengawasan dilakukan pada saaat
sebuah proses pekerjaan tengah
berlangsung untuk memastikan apakah
pekerjaan yang dilaksanakan sesuai
dengan tujuan yang ditetapkan .
3. Pengawasan Akhir
Pengawasan yang dilakukn pada saat
akhir proses pengerjaan pekerjaan.
Proses Pengawasan
Sistem pengawasan organisasi memiliki 4
(empat) langkah fundamental dalam setiap
prosesnya (Griffin,2009:167). Langkahlangkah tersebut yaitu;
1. Menetapkan standar .
Control standard adalah target yang
menjadi acuan perbandingan untuk kinerja
di kemudian hari. Standar yang ditetapkan
untuk
tujuan
pengawasan
harus
diekspresikan dalam acuan yang dapat
diukur. Strategi pengawasan harus
konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam
penentuan
standar,diperlukan
pengidentifikasian
indikator-indikator
kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran
kinerja yang menyediakan informasi yang
berhubngan langsung dengan objek yang
diawasi. Standar bagi hasil kerja karyawan
pada umumnya terdapat pada rencana
keseluruhan maupun rencana-rencana
bagian. Agar standar itu diketahui secara
5
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benar oleh karyawan, maka standar
tersebut harus dikemukakan dan dijelaskan
kepada karyawan sehingga karyawan akan
memahami tujuan yang sebenarnya ingin
dicapai.
2. Mengukur Kinerja
Pengukuran kinerja adalah aktivitas
konstan dan kontinu bagi sebagian besar
organisasi. Agar pengawasan berlangsung
efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid.
Kinerja karyawan biasanya diukur berbasis
kuantitas dan kualitas output ,tetapi bagi
banyak pekerjaan,pengukuran kinerja
harus lebih mendetail .
3. Membandingkan
kinerja
dengan
standar
Tahap
ini
dimaksudkan
dengan
membandingkan hasil pekerjaan karyawan
(actualresult) dengan standar yang telah
ditentukan. Hasil pekerjaan karyawan
dapat diketahui melalui laporan tertulis
yang disusun karyawan,baik laporan rutin
maupun laporan khusus. Selain itu atasan
dapat
juga
langsung
mengunjungi
karyawan untuk menanyakan langsung
hasil pekerjaan atau karyawan dipanggil
untuk menyampaikan laporannya secara
lisan. Kinerja dapat berada pada posisi
lebih tinggi dari, lebih rendah dari,atau
sama dengan standar. Pada beberapa
perusahaan,perbandingan dapat dilakukan
dengan
mudah,misalnya
dengan
menetapkan standar penjualan produk
mereka berada pada urutan pertama di
pasar. Standar ini jelas dan relative mudah
dihitung untuk menentukan
apakah
standar telah dicapai atau belum. Namun
dalam beberapa kasus perbandingan
standar,
maka
seberapa
besar
penyimpangan ini dapat ditoleransi
sebelum tindakan korektif dilakukan.
4. Menentukan Kebutuhan Tindakan
Korektif
Berbagai keputusan menyangkut tindakan
korektif sangat bergantung pada keahlian–
keahlian analitis dan diagnotis manajer.
Setelah membandingkan kinerja dengan
standar, manajer dapat memilih salah satu
tindakan mempertahankan statusquo
(tidak melakukan apa-apa), mengoreksi

penyimpangan, atau mengubah standar.
Tindakan perbaikan diartikan
sebagai
tindakan yang diambil untuk menyesuaikn
hasil pekerjaan nyata yang menyimpang
agar sesuai dengan standar atau rencana
yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk
melaksanakan tindakan perbaikan, maka
harus diketahui apa yang penyebabkan
penyimpangan. Ada beberapa sebab yang
mungkin menimbulkan penyimpangan,
yaitu:
a. Kekurangan faktor produks.
b. Tidak cakapnya pimpinan dalam
mengorganisasi human resources dan
resources lainnya dalam lingkungan
organisasi .
c. Sikap-sikap pegawai yang apatis dan
sebagainya .
Oleh karena itu, dalam proses pengawasan
diperlukannya
laporan
yang
dapat
menyesuaikan
bentuk-bentuk
penyimpangan kearah pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya .
Faktor-Faktor
Yang
Mempengaruhi
Pengawasan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi, berikut
akan dikemukakan oleh para ahli sebagai
berikut:
Menurut
mulyadi
(2007:770),
mengemukakan beberapa faktor-faktor
yang mempengaruhi pengawasan adalah:
a. Perubahan yang selalu terjadi baik dari
luar maupun dari dalam organisasi
b. Kompleksitas organisasi memerlukan
pengawasan formal karena adanya
desentralisasi kekuasaan.
c. Kesalahan
/penyimpangan
yang
dilakukan
anggota
organisasi
memerlukan pengawasan.
Pengertian Kinerja
Menurut
Mangkunegara
(2007:67),
pengertian kinerja yaitu: ‘’ hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang di capai
oleh
seorang
karyawan
dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung
jawab
yang
diberikan
kepadanya.’’
6
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Kinerja adalah hasil kerja yang dapat
dicapai oleh seseorang atau sekelompok
orang dalam suatu organisasi, sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawab
masing-masing, dalam rangka
upaya
mencapai tujuan bersangkutan secara
legal, tidak melanggar dan sesuai dengan
moral dan etika.
Sedangkan menurut Sutrisno (2009:164),
kinerja merupakan hasil upaya seseorang
yang ditentukan
oleh
kemampuan
karateristik pribadinya serta persersi
terhadap perannya dalam pekerjaan itu.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
terdapat tiga faktor
penting, yaitu
kemampuan dan minat seseorang pekerja,
kemampuan
dan
penerimaan atas
penjelasan delegasi tugas, dan peran serta
tingkat motivasi seorang pekerja Semakin
tinggi faktor kemampuan, maka semakin
besarlah
kinerja
karyawan
yang
bersangkutan.
Kinerja yang umum untuk kebanyakan
pekerjaan meliputi elemen sebagai berikut:
a. Kuantitas dari hasil
b. Kualitas dari hasil
c. Kecepatan waktu dari hasil
d. Kehadiran
e. Kemampuan bekerja sama
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Banyak factor yang mempengaruhi kinerja
karyawan .Faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kinerja yang baik
menurut Mangkunegara (2007:68), adalah:
1. Faktor kemampuan
2. Secara psikologis,kemampuan (abilitiy)
karyawan terdiri dari kemampuan
potensi (IQ) dan kemampuan reality
(knowledge + skill). Artinya pendidikan
yang memadai untuk jabatan dan
terampil dalam mengerjakan pekerjaan
sehari-hari, maka akan lebih mudah
mencapai prestasi yang diharapkan.
Oleh karena itu, karyawan perlu
ditempatkan pada pekerjaan yang
sesuai dengan keahlian (The right man,
On The Right Place, The Right man On
the Right Job).

3. Faktor Motivasi
Motivasi terbentuk dari sikap (attitute)
seorang karyawan dalam menghadapi
situasi kerja. Motivasi merupakan
kondisi yang menggerakkan diri
karyawan yang terarah untuk mencapai
tujuan organisasi (tujuan perusahaan).
Sikap mental merupakan kondisi mental
yang mendorong diri karyawan untuk
berusaha mencapai prestasi kerja
secara maksimal (sikap mental yang siap
secara berdasarkan kutipan di atas
diketahui
bahwa
factor
yang
mempengaruhi kinerja yaitu faktor
kemampuan dan faktor motivasi, faktor
kemampuan didasarkan atas potensi
yang dimiliki oleh seseorang dalam
menjalankan pekerjaannyapsikofisik),
artinya seorang karyawan harus siap
mental
,maupun
secara
fisik,
memahami tujuan utama dan target
kerja yang akan dicapai, mampu
memanfaatkan dalam situasi kerja .
Indikator Kinerja Karyawan
Menurut Sutrisno (2009:152), ada enam
indikator dari kinerja yakni:
1. Hasil kerja
Merupakan proses kegiatan yang
dilakukan
setiap
hari
dalam
mendukung
operasional
bank,
misalnya menyediakan kebutuhan
data dan melakukan jurnal transaksi
yang teliti.
2. Pengetahuan pekerjaan
Tingkat pengetahuan yang terkait
dengan tugas pekerjaan yang akan
berpengaruh
langsung
terhadap
kuantitas dan kualitas dari hasil kerja .
3. Inisiatif
Merupakan pola pikir yang berbeda
dalam setiap pengambilan keputusan
kerja, misalnya mengetahui dan
memahami persoalan di lingkungan
kerja, mampu memberi saran pada
atasan.
4. Kecekatan Mental
Tingkat kemampuan dan kecepatan
menerima
instruksi
kerja
dan
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menyesuaikan dengan cara kerja serta
situasi kerja yang ada .
5. Sikap
Tingkat semangat kerja serta sikap
positif dalam melaksanakan tugas
pekerjaan .
6. Disiplin Waktu dan AbsensiMerupakan
sikap patuh terhadap aturan yang
berlaku.

e = Tingkat Kesalahan dari populasi
sebesar 10%

Hipotesis
Hipotesis adalah suatu jawaban sementara
yang kebenarannya harus di uji secara
empiris. Hipotesis berfungsi sebagai
pedoman penelitian atau suatu ide yang
dapat digunakan untuk membantu
memecahkan permsalahan atau penelitian
yang sedang dilakukan .

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini
adalah 30 orang.

Sesuai dengan masalah yang dihadapi,
maka Peneliti membuat hipotesis sebagai
berikut : “Sistem Pengawasan Belum
BerpengaruhTerhadap Kinerja Karyawan
Pada
PT.
Bank
Sumut
cabang
Pematangsiantar”.
METODE PENELITIAN
Populasi
Ppopulasi dalam penelitian ini adalah
seluruh pegawai yang bekerja pada PT.
Bank Sumut Cabang Pematangsiantar yang
berjumlah 42 orang .
Sampel
Menurut sugiyono (2008:116),Sampel
adalah bagian dari jumlah dan karateristik
yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Bilapopulasi besar, dan peneliti tidak
mungkin mempelajari semua maka peneliti
menggunakan sample yang di ambil dari
populasi itu.
Untuk
penentuan
jumlah
sampel
digunakan rumussebagai berikut :
𝑁
𝑛=
1 + 𝑁𝑒
Ket :
n = Jumlah Sampel
N = Jumlah Populasi yang diketahui

Presisi ditentukan sebesar 10%. Dari rumus
tersebut diatas, maka dapat dihitung
jumlah sampel sebagai berikut :
n=
( . )
𝑛 =

( .

)

= 29,57 = 30

Metode Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang
digunakan oleh Peneliti dalam penelitian
yaitu:
1.
Penelitian lapangan, yaitu penelitian
dilakukan langsung pada PT.Bank
Sumut Cabang Pematangsiantar
yang
dikumpulkan
melalui
wawancara kepada pimpinan dan
karyawan yang terlibat dalam
melaksanakan kegiatan perusahaan
dan membuat daftar pertanyaan
(kuesioner) dalam bentuk angket
yang ditujukan kepada staff dan para
karyawan di objek penelitian yaitu
PT.
Bank
Sumut
Cabang
Pematangsiantar.
2.
Studi dokumentasi
Dilakukan
dengan
cara
mengumpulkan dan mempelajari
data-data yang diperoleh dari
berbagai macam buku dan informasi
dari internet yang berhubungan
dengan penelitian .
Metode Analisis Data
Metode Analisis Deskriptif
“ Metode
analisis
deskriptif
merupakan
cara
merumuskan dan menafsirkan data yang
ada, sehingga memberikan gambaran yang
jelas mengenai system pengawasan
terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank
Sumut Cabang Pematangsiantar ” .
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PEMBAHASAN
Metode Regresi Linier Sederhana
Analisis regresi linier sederhana digunakan
untuk mengetahui bagaimana variabel
dependent (terikat) yaitu kinerja karyawan
(Y) dapat diprediksikan melalui variabel
independent
(bebas)
yaitu
sistem
pengawasan
(X)
secara
individual.
Persamaan regresinya adalah sebagai
berikut : Y = a + bX
Analisis regresi linier sederhana dalam
penelitian ini menggunakan program SPSS
versi 19.0 dapat dilihat pada Tabel sebagai
berikut:
Tabel

Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Error
Beta
t
Sig.
21.987 1.968
11.173 .000
.559
.056
.884
10.003 .000

Model
1 (Constant)
Sistem
Pengawasan
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS,

Berdasarkan hasil pengolahan pada Tabel
di atas
dapat dirumuskan model
persamaan regresi linier sederhana sebagai
berikut :
Y = 21.987+0,559X

Analisisnya :
a.
Konstanta (a) sebesar 21.987
menunjukkan nilai konstan dimana jika
nilai
variabel
independent
(sistem
pengawasan) = 0 maka variabel dependent
(kinerja karyawan) tetap sebesar 21.987.
b. Koefisien regresi X sebesar 0,559
menyatakan bahwa sistem pengawasan
yang diterapkan pada PT. Bank Sumut
Cabang Pematangsiantar didasarkan pada
penetapan standar, penilaian kinerja, dan
tindakan koreksi sebesar 1 akan
meningkatkan kinerja karyawan sebesar
0.559 (55,9%).

Uji t-hitung (Uji Partial)
Uji t dilakukan untuk mengetahui secara
individu pengaruh yang positif dan
signifikan dari variabel independent (bebas)
yaitu Sistem Pengawasan (X) dan variabel
dependent (terikat) yaitu Kinerja Karyawan
(Y) pada PT. Bank Sumut Cabang
Pematangsiantar.
Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :
a. Ho : b1 = 0, artinya secara parsial tidak
terdapat pengaruh positif dan signifikan
dari variabel bebas (sistem pengawasan)
terhadap
variabel
terikat
(kinerja
karyawan).
b. Ha : b1 ≠ 0, artinya secara parsial
terdapat pengaruh yang positif dan
signifikan dari variabel bebas (sistem
pengawasan) terhadap variabel terikat
(kinerja karyawan).
Kriteria pengambilan keputusan :
Ho diterima atau Ha ditolak jika t-hitung <
t-tabel pada α = 5%
Ha diterima atau Ho ditolak jika t-hitung >
t-tabel pada α = 5%
Hasil pengujiannya adalah :
Tingkat kesalahan (α) = 5% dan derajat
kebebasan (df) = (n-k)
n = jumlah sampel, n = 30
k = jumlah variabel yang digunakan, k = 2
maka : derajat bebas (df) = n - k = 30-2 = 28
Uji t yang dilakukan adalah uji dua arah ,
maka t-tabel yang digunakan adalah t
0,05(28) = 2,048
Tabel
Coefficientsa

Unstandar
Standar
dized
dized
Coefficients Coefficients
Std.
B
Error
Beta
t
Sig.
21.987 1.968
11.173 .000
.559
.056
.884
10.003 .000

Model
1 (Constant)
Sistem
Pengawasan
a. Dependent Variable: Kinerja karyawan
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS,

Tabel di atas menunjukkan bahwa :
a. Nilai t-hitung variabel Sistem
Pengawasan adalah 10,003 dan nilai
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1.

2.

3.
4.

t-tabel adalah 2,048 sehingga thitung > t-tabel (10,003 > 2,048) dan
nilai signifikan < 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel sistem
pengawasan berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan pada PT. Bank
Sumut Cabang Pematangsiantar.
b. Keterangan Hasil Pengujian Sistem
Pengawasan (X) terhadap Kinerja
Karyawan (Y)
Metode regresi yang digunakan dalam
uji t adalah:
Ho:b2=0, artinya secara parsial tidak
terdapat pengaruh positif dan signifikan
dari
variabel
bebas
(Sistem
Pengawasan) terhadap variabel terikat
(Kinerja Karyawan).
Ho:b2≠0, artinya secara parsial terdapat
pengaruh positif dan signifikan dari
variabel bebas (sistem pengawasan)
terhadap variabel terikat (kinerja
karyawan).
t-tabel dapat dilihat pada α = 5%
t-tabel diperoleh dari n-k
n = jumlah sampel yaitu 30 orang
k = jumlah variabel yang digunakan
yaitu 2 maka nilai t-tabel 5% (28) adalah
2,048.
Nilai t-hitung sebesar 10,003 dapat
dilihat pada tabel 4.11
Kriteria pengambilan keputusan
Ho diterima jika t-hitung < t-tabel,
α = 5%
Ho ditolak jika t-hitung > t-tabel, α = 5%

Variabel sistem pengawasan (X), diketahui
bahwa nilai t-hitung = 10,003> t-tabel
(2,048) dengan tingkat signifikan 0,000 <
0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.
Artinya variabel sistem pengawasan (X)
secara parsial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap variabel kinerja
karyawan (Y). Sistem pengawasanyang
berkaitan dengan penetapan standar,
penilaian kinerja, dan tindakan koreksi
dapat meningkatkan kinerja karyawan PT.
Bank Sumut Cabang Pematangsiantar.

Identifikasi Determinan (R2)
Koefisien determinasi digunakan
untuk
mengukur
seberapa
jauh
kemampuan model dalam menerangkan
variasi variabel independent (sistem
pengawasan) atau prediktornya. Range
nilai dari R2 adalah 0-1. 0 ≤ R2 ≤ 1 semakin
mendekati nol berarti model tidak baik
atau variasi model dalam menjelaskan
amat terbatas, sebaliknya semakin
mendekati satu model semakin baik
(Situmorang,2010:144).
Tabel
Model Summary

Model
1

R
Adjusted Std. Error of
R
Square R Square the Estimate
.884a .781
.774
1.423

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengawasan

Tabel di atas menunjukkan bahwa :
Nilai R = 0.884 berarti hubungan (relation)
antara sistem pengawasan (X) terhadap
kinerja karyawan (Y) sebesar 88,4%.
Artinya hubunganya sangat erat.Semakin
besar R berarti hubungan semakin
erat.Sedangkan sisanya sebesar 11,6%
dipengaruhi oleh variabel lain diluar
variabel yang digunakan dalam penelitian
ini.
Untuk menentukan kuat atau lemahnya
hubungan kedua variabel dilihat dari
korelasi antar variabel tersebut. Patokan
angkanya adalah sebagi berikut:
a.
b.
c.
d.
e.

0.0 – 0.19
0.2 – 0.39
0.4 – 0.59
0.6 – 0.79
0.8 – 0.99

: Sangat tidak erat
: Tidak erat
: Cukup erat
: Erat
: Sangat erat

Hasil dari nilai Koefisien Determinasi pada
Tabel
di atas sebesar 0.781 yang
menunjukkan bahwa variabel sistem
pengawasan
mampu
menjelaskan
sebanyak 78,1% mengenai variabel kinerja
karyawan. Sedangkan sisanya sebesar
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21,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak
diteliti oleh Peneliti. Hasil penelitian yang
dilakukan menyimpulkan bahwa hasil
regresi liniear menunjukkan adanya
pengaruh positif dan signifikan antara
sistem pengawasan
terhadap kinerja
karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang
Pematangsiantar. Nilai signifikasi ini
didukung
dengan
variabel
sistem
pengawasan (X) memiliki nilai t-hitung
(10,003) > t-tabel (2.048) dengan tingkat
signifikan 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan
Ha diterima. Artinya variabel sistem
pengawasan (X) secara parsial berpengaruh
positif dan signifikan terhadap variabel
kinerja karyawan (Y).
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan
pengujian hipotesis yang telah diuraikan
pada bab sebelumnya maka Peneliti
mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Identifikasi Determinan (R²) yaitu
dengan nilai 0,884 artinya variable
pengawasan
dapat
menjelaskan
variable kinerja karyawan pada PT.
Bank Sumut Cabang Pematangsiantar
sebesar 88.4% dan sisanya sebesar
11.6% dipengaruhi oleh variabel lain
yang tidak diteliti dalam penelitian ini
dan nilai R = 0,781 berarti hubungan
antara Pengawasan (X) terhadap
kinerja karyawan (Y) sebesar 78.1%
yang artinya hubungannya erat.
2. Variabel pengawasan (X) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap variable
kinerja karyawan (Y) pada PT. Bank
Sumut Cabang Pematangsiantar. Hal
ini dapat diketahui dengan nilai hitung
= 10.003 >t tabel (2,048) dengan
tingkat signifikan 0,000 < 0,05 maka
Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya
variable Pengawasan (X) secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap variable kinerja karyawan
(Y). Pengawasan yang berkaitan
dengan
penetapan
standar,
pengukuran kinerja, penilaian kinerja,

dan
tindakan
koreksi
dapat
meningkatkan kinerja karyawan PT.
Bank Sumut Cabang Pematangsiantar
Saran
R = 0.884 berarti hubungan (relation)
antara sistem pengawasan (X) terhadap
kinerja karyawan (Y) sebesar 88,4%.
Artinya hubunganya sangat erat.Semakin
besar R berarti hubungan semakin
erat.Sedangkan sisanya sebesar 11,6%
dipengaruhi oleh variabel lain diluar
variabel yang digunakan dalam penelitian
ini dan ini disarankan untuk peneliti
selanjutnya
untuk menambah
dan
memperbaharui dan menambah variable
dalam penelitian ini.
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