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Abstrak - Penelitian ini bertujuan; 1) untuk mengetahui 

pengaruh kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja 

aparatur, 2) untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja 
terhadap kinerja aparatur, 3) untuk mengetahui 

kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja aparatur. 
Lokasi penelitian pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 

Enrekang. Penelitian ini dilaksanakan pada selama 2 bulan. 
Populasi diambil dari seluruh pegawai di Kantor Sekertariat 

Daerah Kabupaten Enrekang yang berjumlah 180 orang dan 
ditemukan sampel sebesar 64 orang. Dan tekhnik 

pengumpulan datanya adalah data primer dan data sekunder. 
Tekhnik analisis datanya yaitu deskriptif kuantitatif dengan 

bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kepemimpinan mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap 

kinerja aparatur, dan tidak secara langsung dapat 
meningkatkan kinerja aparatur, namun pengaruh 

kepemimpinan berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja 
pegawai, pengaruhnya sebesar 29% atau masuk dalam 

kategori kurang berpengaruh. disiplin kerja mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur sebesar 22,5%, 

semakin baik disiplin kerja semakin baik pula kinerja aparatur. 
Pengaruh kepemimpinan dan disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja aparatur. Pengaruh kepemimpinan 
dan disiplin kerja terhadap kinerja aparatur di Kantor 

Sekertariat Daerah Kabupaten Enrekang pengaruhnya 
sebesar 22,7%. Kesimpulan yaitu pengaruh kepemimpinan 
dan disiplin kerja apabila diterapkan, maka hal itu dapat 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur di Kantor 
Sekertariat Daerah Kabupaten Enrekang. 

 
Kata Kunci : kepemimpinan, disiplin kerja dan kinerja aparatur 

 
I. PENDAHULUAN 

Proses pembangunan nasional yang 
berlangsung dewasa ini sedang mengalami pergeseran 
dari bingkai sistem otoriter ke sistem demokrasi. Hal 

inisesuaiUndang– UndangNomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara menyebabkan 
penyelenggaraan pemerintahan menjadi sorotan yang 
tajam, terutama dalam aspek transparansi, 

akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Dalam konteks 
ini, penerapan prinsip–prinsip good governance dalam 
pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan 

utama, oleh karena masyarakat mulai kritis dalam 
memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai yang 
diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah. 

Disisi lain, pengukuran keberhasilan maupun kegagalan 
instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok 
dan fungsinya sulit dilakukan secara obyektif, 

disebabkan oleh karena belum diterapkannya sistem 
pengukuran kinerja, yang dapat menginformasikan 
tingkat keberhasilan secara obyektif dan terukur dari 

pelaksanaan program–program disuatu instansi 
pemerintah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disiplin pegawai 

negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil 
untuk mentaati kewajian dan menghindari larangan 
yang ditentukan dalam peraturan perundang–undangan 

atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau 
dilanggarmakaakan dijatuhi hukuman disiplin. 
Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat yang 

secara dinamis disertai dengan peningkatan taraf hidup 
dan pendidikan masyarakat ditambah dengan 
berkembangnya kemajuan dibidang teknologi dan 
informatika menjadikan peningkatan proses 

empowering dalam lingkungan masyarakat. Oleh 
karena itu pelayanan birokrasi disektor publik juga 
diharapkan mengikuti perubahan–perubahan yang 

terjadi secara cepat dan dinamis sebagaimana yang 
terjadi di masyarakat. Dimana dari monolong harus 
berani diubah menjadi fleksibel, kolaboratif, alighment 

dan dialogis. Dan dari cara–cara sloganis yang 
berkembang dikalangan birokrasi model orde baru 
sebaiknya dirubah dengan pola kerja yang realistis, 

programis dan pragmatis. Sampai saat ini aparat 
birokrasi pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan 
tugas sesuai dengan fungsi yang dibebankan kepadanya 

berdasarkan  norma–norma yang ditetapkan dan 
diharapkan oleh masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat 
melalui berbagai penyimpangan yang terjadi sehingga 

semakin lama semakin parah dan berakibat pada 
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 
menurun. Kondisi ini diperparah dengan krisis moneter 

yang mengakibatkan krisis ekonomi nasional dan 
semuanya bermuara pada krisis kepercayaan. 

Birokrasi pemerintahan sedang bergeser 

dengan beberapa upaya korektip, mengupayakan 
netralitas tumbuhnya demokrasi, tumbuhnya orientasi 
pada masyarakat dan tumbuhnya aspirasi dan kontrol 
masyarakat. Birokrasi sedang bergeser dari paradigma 

sentralistik ke desentralistik, dari otoritarian ke 
egalitarian dan demokratis, dari kedaulatan Negara ke 
kedaulatan Rakyat, dari organisasi yang besar menjadi 

ramping tapi kaya fungsi, dari rowing (semua 
dikerjakan sendiri) menjadi stering (mengarahkan). 
Upaya–upaya tersebut masih dibayangi oleh 

ketidakpastian dan sedang mencari bentuk yang tepat. 
Pada dasarnya upaya tersebut diarahkan untuk 
mendapatkan dukungan administrasi Negara yang 

mapan mengenai kelancaran dan keterpaduan 
pelaksanaan tugas dan fungsi birokrasi dalam 
mewujudkan administrasi yang makin handal, 

profesional, efisiensi, efektif serta tanggap terhadap 
aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan. 
Suatu organisasi didirikan sebagai suatu wadah untuk 
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mencapai suatu atau beberapa tujuan. Organisasi 

tersebut harus mengelolah berbagai dan rangkaian 
kegiatan yang diarahkan menuju tercapainya tujuan 
organisasi. Pelaksanakan rangkaian kegiatan dalam 

organisasi dilakukan oleh manusia (humanbeing) yang 
bertindak sebagai aktor atau peserta dalam organisasi 
yang bersangkutan, maka dengan sendirinya kinerja 
(performance) organisasi yang bersangkutan banyak 

tergantung pada perilaku manusia yang terdapat dalam 
organisasi tersebut. 
Bagi Sekretariat Daerah sebagai organisasi yang 

mengemban fungsi koordinasi dan pelayanan teknis 
administrasi kepada seluruh perangkat/instansi vertikal 
pemerintah daerah maka penilaian kinerja bagi 

aparatur organisasi memiliki arti yang sangat penting 
terutama dalam upaya melakukan perbaikan–perbaikan 
pada masa yang akan datang. Penilaian kinerja bagi 

aparatur berguna untuk menilai kuantitas, kualitas dan 
efisiensi pelayanan, motivasi, dan guna penyesuaian 
anggaran organisasi. Tetapi persoalannya, apakah 

penilaian yang dilakukan telah menggambarkan kinerja 
yang sebenarnya. Hal ini akan sangat ditentukan oleh 
ketajaman dalam menentukan cakupan, cara dan 

indikator–indikator yang digunakan. Suatu penilaian 
yang menggunakan cakupan, cara dan indikator yang 
sangat terbatas akan memberikan hasil yang sangat 

terbatas pula dan berarti kurang menggambarkan 
keadaan yang sebenarnya. Selama ini, penilaian secara 
sistematik terhadap kinerja aparatur belum menjadi 

tradisi, sehingga berakibat pada munculnya perdebatan 
yang tidak terselesaikan ketika terjadi hasil penilaian 
yang berbeda antara pihak yang satu dengan lainnya. 

Analisis terhadap kinerja birokrasi publik 

menjadi sangat penting atau dengan kata lain memiliki 
nilai yang amat strategis. Informasi mengenai kinerja 
aparatur dan faktor–faktor yang ikut berpengaruh 

terhadap kinerja aparatur sangat penting untuk 
diketahui, sehingga  pengukuran kinerja aparat 
hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan 

evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan 
kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang 
dibebankan kepadanya. Oleh karena itu evaluasi kinerja 

merupakan analisis interpretasi keberhasilan dan 
kegagalan pencapaian kinerja. Menurut pendapat 
Drucker dalam buku “Reinventing Government” karya 

David Osborne, bahwa dalam suatu organisasi perlu 
adanya pemisahan antara manajemen puncak dan 
operasional, sehingga memungkinkan manajemen 

puncak mengfokuskan konsentrasi pada pengambilan 
keputusan dan pengarahan. Sedangkan kegiatan 
operasional sebaiknya dijalankan oleh staf sendiri, 

dimana masing–masing memiliki misi, sasaran, ruang 
lingkup, tindakan serta otonominya sendiri. Upaya 
mengarahkan, membutuhkan orang yang mampu 

melihat seluruh visi dan peluang serta mampu 
menyeimbangkan antar berbagai tuntutan yang saling 
bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Hal 
tersebut membutuhkan personil yang bersungguh–

sungguh fokus pada visi , misi dan melaksanakannya 
dengan baik. 

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur 

pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan 
perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai 
pelayan  masyarakat (abdi), disamping sebagai abdi 

negara. Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai aktor 
utama (pelaku) pembangunan, sedangkan pemerintah 
berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta 
menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan 

dari masyarakat tersebut. Pada kondisi ini aparatur 
negara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki 
kinerjanya (pelayanan prima) dan diharapkan lebih 

mampu merumuskan konsep atau menciptakan iklim 
yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan 
dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya 

masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Kemudian 
bagaimana kegiatan masyarakat dan kegiatan 
pemerintah itu dapat terjadi sinkronisasi yaitu saling 

bersentuhan, menunjang dan melengkapi dalam satu 
kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan 
pembangunan nasional. Suasana tersebut dapat 

diciptakan jika aparatur negara memiliki semangat 
pengabdian yang tinggi dan profesional dalam 
pemberian layanan publik. Pada sisi lain perkembangan 

dan perubahan yang diakibatkan oleh globalisasi yang 
mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seperti 
disektor ekonomi, investasi, barang dan jasa, 

menjadikan para pelaku birokrasi (aparatur) semakin 
ditantang dan dituntut untuk meningkatkan kualitas dan 
kuantitas pelayanannya kepada masyarakat. Pada 

tataran inilah, kinerja birokrasi pelayanan publik 
menjadi suatu isu yang semakin strategis karena 
perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi yang luas 
dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam 

memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada 
pemerintah. Buruknya kinerja birokrasi selama ini 
menjadi salah satu faktor penting yang mendorong 

munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada 
pemerintah. 

Studi organisasi yang memusatkan perhatian 

pada aspek–aspek manusia tampaknya mulai 
berkembang dan diminati beberapa tahun terakhir ini, 
sehingga muncul konsep-konsep pemikiran mengenai 

organisasi yang didorong oleh berbagai keberhasilan 
organisasi dalam mengembangkan unsur manusia dalam 
perancangan dan penataan organisasi. Hal ini juga 

merupakan suatu gejala pergeseran pandangan atau 
konsep pemikiran di bidang organisasi yang dibangun 
berlandaskan pada dasar-dasar pemikiran fungsionalis 

ke konsep–konsep pemikiran interpretive paradigma. 
Salah satu gejala yang tampak dalam proses pergeseran 
ini adalah makin meningkatnya perhatian aspek budaya 

dalam studi organisasi. Tidak hanya sebagai salah satu 
bagian penting dalam studi organisasi, tetapi konsep 
budaya dipergunakan sebagai metafora untuk 

menjelaskan perwujudan dan hakekat organisasi. 
Penggunaannya dalam analisis organisasi, budaya tidak 
hanya dipandang sebagai sesuatu yang ada dan hidup 
dalam suatu organisasi, tetapi juga  sesuatu yang 

dipergunakan sebagai landasan pemikiran dalam 
pemahaman organisasi. Sebagai suatu variabel dalam 
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organisasi, budaya dipelajari sebagai bagian dari sistem 

organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, 
budaya dilihat sebagai sesuatu yang hidup di suatu 
organisasi yang mengikat semua anggota organisasi 

dalam upaya mencapai tujuan bersama. Budaya juga 
dapat dilihat sebagai bagian dari suatu lingkungan 
organisasi yang mempengaruhi perilaku dan penampilan 
(performance) organisasi. 

Disisi lain, kepemimpinan adalah fenomena 
yang terdapat dalam setiap komunitas, karena dimana 
manusia berinteraksi maka disana timbul fenomena 

kepemimpinan, mulai dari interaksi dalam kelompok 
yang paling primitif sampai ke yang paling maju, mulai 
dari kelompok yang paling terkecil sampai ke organisasi 

yang paling besar. Faktor kepemimpinan  dalam suatu 
organisasi menjadi sangat penting manakala 
individu/anggota organisasi memiliki dinamika yang 

tinggi dalam aktivitasnya disamping perubahan terus 
menerus yang didorong oleh kemajuan teknologi, kata 
kunci dari fenomena ini adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi anggota organisasi sehingga mereka 
dengan segala kesungguhan berusaha untuk mencapai 
tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Suatu organisasi akan berhasil atau bahkan gagal 
sebagian besar ditentukan oleh faktor kepemimpinan. 

Menurut Dwiyanto (2001) “Rendahnya kinerja 

birokrasi publik sangat dipengaruhi oleh budaya 
paternalisme yang masih sangat kuat, yang cenderung 
mendorong pejabat birokrasi untuk lebih berorientasi 

pada kekuasaan daripada pelayanan, menempatkan 
dirinya sebagai penguasa dan memperlakukan para 
pengguna jasa sebagai obyek pelayanan yang 
membutuhkan bantuannya. Disamping itu, rendahnya 

kinerja juga disebabkan oleh sistem pembagian 
kekuasaan yang cenderung memusat pada pimpinan. 
Struktur birokrasi yang hierarkis mendorong adanya 

pemusatan kekuasaan dan wewenang pada atasan 
sehingga pejabat birokrasi yang langsung berhubungan 
dengan para pengguna jasa sering tidak memiliki 

wewenang yang memadai untuk merespons dinamika 
yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan”. 
Penilaian kinerja aparatur merupakan suatu kegiatan 

yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai 
ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai 
misinya. Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang 

sebagai organisasi publik yang memiliki tugas pokok 
dan fungsi koordinasi dan memberikan pelayanan 
administrasi memerlukan informasi mengenai kinerja 

aparatur yang ada di dalam organisasi, sehingga dapat 
dilakukan penilaian seberapa jauh pelayanan yang 
diberikan oleh organisasi dapat memenuhi harapan dan 

memuaskan pengguna jasa. Terbatasnya informasi 
mengenai kinerja aparatur terjadi karena kinerja belum 
dianggap sebagai suatu hal yang penting dan hal ini 

menunjukan ketidak seriusan pemerintah untuk 
menjadikan kinerja sebagai agenda kebijakan yang 
penting, sehingga tidak jarang ditemukan dalam 
perekrutan suatu jabatan yang didasarkan pada 

pertimbangan like and dislike pimpinan serta masih 
melekatnya budaya paternalisme. 

Secara mental setiap aparat birokrasi, masih 

ditemukan adanya tradisi dan tata pergaulan yang 
bersifat paternalisme, misalnya dihadapan pimpinan 
dinas, seorang aparat bawahan sulit untuk menunjukan 

penolakannya atas suatu ide atau gagasan pimpinan. 
Penolakan atas ide pimpinan secara terbuka dapat 
berarti membuka konflik antara pimpinan dan 
bawahannya. Disamping itu, kendala yang dihadapi 

dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur 
adalah inovasi dan kreativitas aparat birokrasi masih 
relatif rendah. Hal ini dapat ditunjukan pada kondisi riil 

yang ada  yakni manakala pimpinan melakukan tugas 
(Dinas) Luar, maka ada anggapan bahwa tugas dan 
tanggungjawab yang ada pada bawahan dapat ditunda 

pelaksanaannya atau dengan kata lain bawahan selalu 
menunggu pimpinan kembali untuk meminta petunjuk 
kepada pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsinya sehingga pelaksanaan tugas bawahan 
senantiasa harus dalam pengawasan langsung pimpinan, 
dan jika pimpinan berada diluar kota, kebanyakan juga 

aparatur sering datang terlambat dan pulang sebelum 
jam pulang, sehingga pekerjaan bisa diselesaikan tepat 
waktu tetapi tertunda lagi, permasalahan inilah yang 

sering terjadi di kantor Sekertariat Daerah Kabupaten 
Enrekang. Pada tataran inilah dirasakan faktor 
kepemimpinan dan kedisiplinan sangat berpengaruh 

terhadap kinerja aparat birokrasi dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya sesuai dengan visi, misi dan tujuan 
organisasi. 

Dewasa ini, Pemerintah Daerah merupakan 
organisasi publik pada tingkat lokal yang semakin 
penting peranannya dalam pembangunan atau 
pelayanan kepada masyarakat, sehingga penilaian 

kinerja aparat birokrasi itu sendiri menjadi penting. 
Dari permasalahan yang telah ditemukan diatas peniliti 
dalam hal ini akan mencoba unutk merumuskan judul 

sebagai berikut”Pengaruh kepemimpinan dan disiplin 
kerja terhadap kinerja Aparatur Sekertariat Daerah 
Kabupaten Enrekang dengan tujuan Untuk mengetahui 

pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja aparatur 
Sekertariat Daerah Kabupaten Enrekang, Untuk 
mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

aparatur Sekertariat Daerah Kabupaten Enrekang dan 
Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan 
disiplin kerja terhadap kinerja aparatur Sekertariat 

Daerah Kabupaten Enrekang. 
Adapun beberapa pengertian kepemimpinan 

menurut para ahli yaitu: 

Pengertian kepemimpinan menurut Hemhill dan Coons 
adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin 
aktivitas–aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang 

ingin dicapai bersama (shared goals). Pengertian 
kepemimpinan menurut Tannenbaum, Weschler dan 
Masarik menyatakan bahwa kepemimpinan adalah 

Pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam suatu 
situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses 
komunikasi, ke arah pencapaian satu atau beberapa 
tujuan tertentu”. Pengertian kepemimpinan menurut 

Stogdill menyatakan bahwa kepemimpinan adalah 
pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam 
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harapan dan interaksi. Pengertian kepemimpinan 

menurut Katz dan Kahn menyatakan bahwa 
peningkatan pengaruh sedikit demi sedikitberada di 
atas kepatuhan danmekanisme pengarahan–pengarahan 

rutin organisasi. Pengertian kepemimpinan menurut 
Rauch dan Behling menyatakan bahwa kepemimpinan 
adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas–aktivitas 
sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian 

tujuan. Pengertian kepemimpinan menurut Jacobs dan 
Jacques menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu 
proses memberi arti atau pengarahan yang berarti 

terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan 
kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan 
untuk mencapai sasaran. Pengertian kepemimpinan 

menurut Hosking adalah mereka yang secara konsisten 
memberi kontribusi yang efektif terhadap orde sosial 
yang diharapkan dan dipersepsikan. 

Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, 
temperamen watak dan keperibadian sendiri dengan 
unik yang khas sehingga tingkah laku dan gayanya yang 

membedakan dirinya dari ornag lain. Gaya hidupnya ini 
pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinan. 
Adapun gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan 

otokratis, kepemimpinan demokratis, kepemimpinan 
delegatif, kepemimpinan birokratis, laissez faire, 
kepemimpinan otoriter, kepemimpinan karismatis, 

kepemimpinan diplomatis, kepemimpinan moralis, 
kepemimpinan administratif, kepemimpinan analitis, 
kepemimpinan asertif, kepemimpinan enterpreneur, 

kepemimpinan visioner, kepemimpinan situasional, dan 
militeristik. 

Upaya untuk menilai sukses atau gagalnya 
pemimpin itu antara lain dilakukan dengan mengamati 

dan mencatat sifat–sifatnya dan kualitas mutu 
prilakunya yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai 
kepemimpinanya. Usaha–usaha yang sistematis 

tersebut membuahkan teori yang disebut dengan teori 
sifat dari kepemimpinan. Diantara para penganut teori 
ini dapat kita sebutkan salah satunya yaitu George R. 

Terry. Selanjutnya, George R Terry dalam bukunya 
principles of management, 1964 dalam Kartono 2014. 
Menuliskan sembilan sifat pemimpin yang unggul yaitu 

sebagai berikut; 
a. Kekuatan. Kekuatan badaniah dan rohaniah 

merupakan syarat pokok bagi pemimpin yang harus 

bekerja lama dan berat pada waktu–waktu yang 
lama serta tidak teratur dan ditengah–tengah situasi 
yang sering tidak menentu. Oleh karena itu daya 

tahan unutk mengatasi pelbagai rintangan adalah 
syarat yang harus ada pada pemimpin. 

b. Stabilitas emosi. Pemimpin yang baik itu memiliki 

emosi yang stabil artinya, dia tidak mudah marah, 
tersinggung perasaan, dan tidak meledak–ledak 
secara emosional. Toleran terhadap kelemahan 

orang lain, dan bisa memafkan kesalahan–kesalahan 
yang tidak terlalu prinsipil. Semua itu diarahkan 
unutk mencapai lingkungan sosial yang rukun damai, 
harmonis, dan menyenangkan. 

c. Pengetahuan relasi insani. Salah satu tugas pokok 
pemimpin ialah memajukan dan mengembangkan 

semua bakat srta potensi anak buah, untuk bisa 

bersama–sama maju dan mengecap kesejahteraan. 
Karena itu pemimpin diharapkan memiliki 
pengetahuan tentang sifat, watak dan perilaku 

anggota kelompoknya, agar ia bisa menilai kelebihan 
dan kelemahan/keterbatasan pengikutnya, yang 
disesuaikan dengan tugas–tugas atau pekerjaan yang 
diberikan pada masing–masing individu. 

d. Kejujuran. Pemimpin yang baik harus memiliki 
kejujuran yang tinggi yaitu jujur pada diri sendiri 
dan pada ornag lain terutama bawahanya. Dia selalu 

menepati janji tidak selingkuh atau munafik, dapat 
dipercaya, dan berlaku adil terhadap semua orang. 

e. Objektif. Pertimbangan pemimpin itu harus 

berdasarkan hati nurani yang bersih, supaya 
objektif. Dia akan mencari bukti–bukti nyata dan 
sebab setiap kejadian dan memberikan alasan yang 

rasional atas penolakanya. 
f. Dorongan pribadi. Keinginan dan kesediaan unutk 

menjadi pemimpin itu harus muncul dari dalam hati 

sanubari sendiri. Dukungan dari luar akan 
memperkuat hasrat sendiri unutk memberikan 
pelayanan dan pengabdian diri kepada kepentingan 

orang banyak. 
g. Kemampuan mengajar. Pemimpin yang baik itu 

diharapkan juga menjadi guru yang baik. Mengajar 

itu adalah membawa orang yang belajar secara 
sistematis dan intesional pada sasaran–sasaran 
tertentu, guna mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan/kemahiran tekhnis tertentu, dan 
menambah pengalaman mereka. Yang tujunnyaialah 
agar para pengikutnya bisa mandiri, mau 
memberikan loyalitas dan partisipasinya. 

h. Keterampilan sosial. Pemimpin juga diharapkan 
memiliki kemampuan mengelola manusia, agar 
mereka dapat mengembangkan bakat dan 

potensinya. Pemimpin dapat mengenali segi–segi 
kelemahan dan kekuatan setiap anggotanya, agar 
bisa ditempatkan pada tugas–tugas yang cocok 

dengan pembawaan masing–masing. Pemimpin juga 
mampu mendorong setiap orang yang dibawahinya 
untuk berusaha dan mengembangkan diri dengan 

cara–caranya sendiri yang dianggap paling cocok. 
Dia bersikap ramah, terbuka, dan mudah menjalin 
persahabatan berdasarkan rasa saling percaya. Dia 

menghargai pendapat orang lain, unutk bisa 
memupuk kerja sama yang baik dalam suasana 
rukun dan damai. 

i. Kecakapan tekhnis dan kecakapan manajerial. 
Pemimpin harus superior dalam satu atau beberapa 
kemahiran tekhnis tertentu. Juga memiliki 

kemahiran manajerial untuk membuat rencana, 
mengelola,menganalisis keadaan, membuat 
keputusan, mengarahkan, mengontrol, dan 

memperbaiki situasi yang tidak mapan.  
Tujuan dari semua yang ada diatas adalah 

tercapainya efektivitas kerja, keuntungan maksima, dan 
kebahagiaan kesejahteraan anggota sebanyak–

banyaknya. Berdasarkan dari teori yang dikemukakan 
oleh Terry yang ada diatas kita bisa memberikan 
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kesimpulan bahwa sifat seorang pemimpin yang unggul 

yaitu, seorang pemimpin yang memiliki kekuatan penuh 
dalam bekerja, bisa mengontrol emosinya dan menjalin 
hubungan yang harmonis dengan bawahanya dan 

publik, mampu mengembangkan semua bakat yang 
dimiliki bawahanya, jujur terhadap bawahanya dan 
bersikap adil terhadap semua bawahanya atau tidak 
diskriminasi, pertimbangan yang objektif dan 

memberikan alasan yang rasio, memberikan pelayanan 
dan pengabdian diri kepada kepentingan orang banyak, 
mudah menangkap maksud oranglain dan bawahanya, 

mengajarkan kepada bawahanya keterampilan dalam 
bekerja, dan mampu menempatkan bawahanya pada 
tugas yang cocok dengan pembawaanya, dan mampu 

membuat rencana, mengarahakan dan mengontrol 
bawahanya. Dari kesembilan pendapat yang ada diatas, 
yang akan menjadi indikator pengukuran dalam 

penelitian ini. 
Selanjutnya, Kata disiplin berasal dari kata 

”disciple”. Kamus Webster menuliskan arti disciple 

adalah : Seseorang yang menerima dan kemudian 
menolong menyebarkan ajaran–ajaran ke pada yang 
lain. Kata discipline dapat berarti sebagai suatu tingkat 

penurutan atau kepatuhan (obedience) seseorang atau 
sekelompok komunitas terhadap ajaran atau keyakinan 
yang mereka sepakati menjadi pedoman proses 

interaksi sosial yang berlangsung di dalam kelompok. 
Di dalam penegakan disiplin setiap perusahaan atau 
organisasi memiliki atau memiliki garis besar kode etik, 

peraturan–peraturan komunikasi, prosedur kerja yang 
tertuang pada setiap cabang–cabang struktur 
manajemen, sehingga dalam tingkat global kata disiplin 
itu dikaitkan erat dengan profesi yang ditekuni di dalam 

pekerjaan. Kata disiplin ilmu mengingatkan bahwa ilmu 
hanya akan bermanfaat untuk siapapun bila ia 
dimanfaatkan secara disiplin yaitu patuh, setia pada 

prinsipdasar dari keilmuan.Menurut Wursanto dalam 
Elmansyah, 2011.mengemukakan disiplin adalah 
Keadaan yang menyebabkan atau memberikan 

dorongan (motivasi) pegawai untuk berbuat dan 
menjalankan kegiatan sesuai norma–norma atau aturan 
yang telah ditetapkan.  

Disiplin merupakan tindakan manajer untuk 
mendorong anggota organisasi memenuhi tuntutan 
berbagai ketentuan tersebut. Dengan kata lain, 

pendisiplinan karyawan adalah suatu bentuk pelatihan 
yang berusaha memperbaiki dan membentuk 
pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan sehingga 

para karyawan tersebut secara suka rela berusaha 
bekerja secara kooperatif dengan para karyawan lain 
serta meningkatkan prestasi kerjanya menurut Siagian 

(2008). Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan 
seorang menaati semua peraturan perusahaan dan 
norma–norma sosial yang yang berlaku  (Malayu, 

2007). Adapun indikator yang  mempengaruhi disiplin 
kerja karyawan (Dharma, 2003) adalah:   
a. Kehadiran karyawan setiap hari. Karyawan wajib 

hadir di kantor sebelum jam kerja, dan pada 

 biasanya digunakan sarana kartu kehadiran pada 
mesin absensi.  

b. Ketepatan jam kerja. Penetapan hari kerja dan jam 

kerja diatur atau ditentukan oleh kantor. Pegawai 
diwajibkan untuk mengikuti aturan jam kerja, tidak 
melakukan pelanggaran jam istirahat dan jadwal 

kerja lain, keterlambatan masuk kerja, dan wajib 
mengikuti aturan jam kerja per hari. 

c. Mengenakan pakaian kerja dan tanda 
pengenal. Seluruh pegawai wajib memakai pakaian 

 yg  rapi dan sopan, dan mengenakan  tanda 
pengenal selama menjalankan tugas kedinasan. Bagi 
sebahagian besar kantor biasanya menyediakan 

pakaian seragam yang sama untuk semua 
karyawannya sebagai bentuk simbol dari 
kebersamaan dan keakraban di sebuah perusahaan.  

d. Ketaatan karyawan terhadap peraturan. Adakalanya 
pegawai secara terang–terangan menunjukkan 
ketidakpatuhan, seperti menolakmelaksanakan 

tugas yang seharusnya dilakukan. Jika tingkah laku 
pegawai menimbulkan dampak atas kinerjanya, para 
pemimpin harus siap melakukan tindakan 

pendisiplinan.  
Selanjutnya, Kinerja merupakan terjemahan 

dari kata performance (Job Performance), 

secaraetimologis performance berasal dari kata to 
perform yang berarti menampilkanatau 
melaksanakan.Wibowo mengatakan bahwa:”Pengertian 

performance sering diartikan sebagai kinerja, 
hasilkerja/prestasikerja. Kinerja mempunyai makna 
lebih luas, bukan hanyamenyatakan sebagai hasil kerja, 

tetapi juga bagaimana proses kerjaberlangsung. Kinerja 
adalahtentang melakukan pekerjaan tersebut.Kinerja 
adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana 
caramengerjakannya. Kinerja merupakan hasil 

pekerjaan yang mempunyaihubungan kuat dengan 
tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen 
danmemberikan kontribusi ekonomi”( Wibowo, 

2007:7). 
Berdasarkan pengertian di atas bahwa hasil 

yang dicapai oleh seorang aparatur secara terukur 

dalam pekerjaannya dan dilaksanakan sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki, dan tugas yang telah 
ditentukan. Aparatur dalam memberdayakan dan 

memaksimalkan suatu kinerja, diperlukan pengetahuan 
yang luas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga 
menghasilkan apa yang menjadi tujuan utama. 

Pengertian lain menurut Maluyu S.P. Hasibuan 
bahwa:“Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja 
yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas–

tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 
kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta 
waktu”(Hasibuan, 2002:34). Standar pelayanan maupun 

prosedur kerja yang dijadikan pedoman kerja dapat 
menjamin seorang aparatur bekerja secara sistematis, 
terkontrol dan bebas dari rasa „was–was‟  akan 

komplain. Mengidentifikasi faktor yang berpengaruh 
langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi 
sebagai berikut: 
a. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan 

metode kerja yangdigunakanuntuk mengahasilkan 
produk atau jasa yang dihasilkan olehorganisasi. 

http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-disiplin-kerja-definisi.html
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semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka 

akansemakin tinggi tingkat kinerja organisasi 
tersebut. 

b. Kualitas input atau material yang digunakan oleh 

organisasi. 
c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan 

kerja, penataanruangan, dan kebersihan. 
d. Budaya organisasi sebagai pola tingkah lakudan pola 

kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. 
e. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan 

anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan 

standar dan tujuan organisasi. 
f. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi 

aspek kompensasi,imbalan, promosi dan 

lainnya.(Ruky, 2001:7) 
Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan 

salah satu unsur yang tidakdapat dipisahkan dalam 

menjalankan tugas organisasi, baik itu dalam 
lembagapemerintahan maupun swasta. Kinerja berasal 
dari bahasa job performance atauactual perpormance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai 
olehseseorang atau suatu institusi). Kamus bahasa 
Indonesia. 

 
II. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian yang dilakukan untuk 

mengolah dan menganalisis penelitian ini adalah 
penelitian metode deskriptif, populasi dalam hal ini 
adalah keseluruhan pegawai di Kantor Sekertariat 

Daerah Kabupaten Enrekang sebanyak 180 orang, 
sedangkan tekhnik pengambilan sampel adalah 
menggunakan sampling insidental dengan tekhnik 
penarikan tingkat kesalahan 10%, jadi jumlah sampel 

yaitu sebanyak 64 orang. 

Adapun tekhnik pengumpulan data yaitu 
wawancara, observasi, kuisioner, dan studi 
kepustakaan, sedangkan tekhnik analisis data yaitu 

analisis statistik deskriptif, uji kualitas data,uji asumsi 
klasik dan model regresi linear berganda. 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian 

yang telah diuraikan, maka diperoleh data bahwa 
pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja aparatur di 
Sekertariat Daerah Kabupaten Enrekang. Adapun 

uraian tersebut sebagai berikut: 
1. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja aparatur 

(X1 ke Y). 

Berdasarkan uji statistik melalui SPSS diperoleh 
data bahwa, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja 
aparatur berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja 

aparatur pada kantor Sekertariat Daerah Kabupaten 
Enrekang dengan nilai t variabel motivasi kerja sebesar 
1,360 dengan tingkat signifikan 0,179 > 0,1, berarti ada 

pengaruh yang tidak signifikan variabel kepemimpinan 
terhadap kinerja aparatur dan hasil uji model summary 
pengaruh X1 terhadap Y sebesar 29%. 

Pentingnya pimpinan untuk memperhatikan dan 

memberikan motivasi kepada aparatur dengan meliputi; 
1) memberikan bimbingan. 2) dalam memberikan 

perintah yang rasional. 3) mengembangkan dan 

mendukung bakat aparatur. 4) jujur dan berlaku adil. 5) 
pimpinan memiliki hati yang bersih.6) mempunyai 
kemahiran berbicara. 7) memberikan pendidikan dan 

pengetahuan. 8) memiliki keterampilan. 9) memiliki 
kemampuan dan manajemen yang baik. Selanjutnya, 
diantara 9 indikator kepemimpinan, yang paling besar 
pengaruhnya adalah indikator pimpinan dalam 

memberikan bimbingan dan dalam memberikan 
perintah masing–masing 91%, itu berarti bahwa 
pimpinan dalam hal memberikan bimbingan dan arahan 

kepada bawahanya harus lebih ditingkatkan dan 
perintah yang diberikan kepada bawahanya sesuai 
dengan tugas dan fungsi pimpinan. Dan yang paling 

sedikit pengaruhnya adalah pimpinan dalam 
memberikan pendidikan kepada bawahanya dengan 
persentasenya sebesar 81% saja pengaruhnya tetapi 

bukan berarti bahwa pegawai tidak harus 
memperhatikan pendidikan dan pengetahuanya pada 
bawahanya, karena sumber daya manusia harus 

mengembangkan diri supaya terciptanya kinerja yang 
lebih kreatif, inovatif, supaya kinerja lebih optimal. 
2. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja aparatur 

X2 terhadap Y 
Berdasarkan uji statistik melalui SPSS 

diperoleh data bahwa, pengaruh disiplin kerja terhadap 

kinerja aparatur berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja aparatur pada kantor Sekertariat Daerah 
Kabupaten Enrekang dengan nilai t variabel disiplin 

kerja sebesar 4,237 dengan tingkat signifikan 0,000 < 
0,1, berarti ada pengaruh yang signifikan variabel 
disiplin kerja terhadap kinerja aparatur dan hasil uji 
model summary pengaruh X2 terhadap Y sebesar 

22,5%. Pentingnya aparatur untuk memperhatikan 
disiplin kerjanya. Adapun indikator disiplin kerja 
meliputi; 1) hadir sebelum jam kantor. 2) mengikuti 

aturan jam kerja. 3) dalam menggunakan pakaian dinas. 
4) patuh dan taat pada aturan. 

Selanjutnya, diantara 4 indikator disiplin kerja, 

yang paling besar pengaruhnya adalah indikator taat 
pada aturan dengan tingkat persentase sebesar 86%, 
itu berarti bahwa dalam hal tingkat kedisiplinan 

aparatur patuh dan taat pada aturan yang ada dikantor 
Sekertariat Daerah Kabupaten Enrekang supaya lebih 
ditingkatkan lagi agar tingkat kedisiplinan aparatur lebih 

taat dan patuh pada aturan yang ada. Dan yang paling 
sedikit pengaruhnya adalah hadir sebelum jam kantor 
persentasenya sebesar 79% saja pengaruhnya tetapi 

bukan berarti bahwa pegawai tidak harus 
memperhatikan dalam tingkat kehadiran pegawai 
sebelum jam kantor dibuka, supaya dalam proses 

kinerja bisa berjalan yang lebih cepat dan tepat 
dibandingkan dengan datang terlambat dikantor. 
3. Pengaruh kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap 

kinerja aparatur Sekertariat Daerah Kabupaten 
Enrekang X1, X2 terhadap Y. 

Berdasarkan olahan data SPSS model summary 
diperoleh data bahwa, besar pengaruh kepemimpinan 

dan disiplin kerja terhadap kinerja aparatur di Kantor 
Sekertariat Daerah Kabupaten Enrekang yaitu sebesar 
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22,7% masuk dalam kategori berpengaruh. Angka 

capaian persentase tersebut sebenarnya belum terlalu 
sesuai dengan apa yang diharapkan antara 76% - 100%, 
artinya apa yang diharapkan, kinerja aparatur 

Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang masih dalam 
kategori rendah dan masih perlu ditingkatkan 
khususnya dalam perekrutan atau penempatan 
pemimpin dalam sebuah organisasi serta kedisiplinan 

aparatur baik didalam mengerjakan tugas pokok dan 
fungsi maupun kedisplinan dalam kehadiran ditempat 
kerjanya masing – masing. 

 
IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah 
diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 
1. Kepemimpinan mempunyai pengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja 

pegawaidantidaksecaralangsungdapatmeningkatkank
inerjaaparaturnamunpengaruhkepemimpinanberpen
garuhtidaklangsungterhadapkinerjapegawaiataumasu
kdalamkategorikurangberpengaruh di Kantor 

Sekertariat Daerah Kabupaten Enrekang. 
2. Disiplin kerja mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja aparatur di Kantor Sekertariat 

Daerah Kabupaten Enrekang. Semakin baik disiplin 
kerja semakin baik pula kinerja aparatur di Kantor 
Sekertariat Daerah Kabupaten Enrekang. 

3. Pengaruh kepemimpinan dengan bersama–sama 
disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pegawai di Kantor Sekertariat Daerah 

Kabupaten Enrekang. Maka hal itu dapat 
meningkatkan kualitas kinerja aparatur yang baik 
pula. 
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