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Abstract 

 

With the supervision also have an influence on the discipline of working effectively and efficiently , 

so as to achieve self discipline of working employees . The research problem is how to control the 

Inspectorate office in Pangkalan Bun, how discipline Inspectorate office employee Pangkalan Bun , 

whether there is influence of supervision on employee discipline office Bun Inspektorat base . The 

purpose of this study was to determine the extent to which supervisory employee in the office of the 

Inspectorate of Pangkalan Bun , to find out how much discipline employees working in the office of 

the Inspectorate Pangkaln Bun , to know is there any effect of job control on employee discipline 

Inspectorate Office Pangkalan Bun. 

The study population was all employees of the office of the Inspectorate Pangkalan Bun both civil 

servants and salaries totaling 46 employees . The variables in this study include surveillance ( X ) as 

the independent variable and work discipline ( Y ) as the dependent variable . Data collection method 

used was a questionnaire method . Data analysis method used is a simple regression analysis 

techniques , test validity , reliability test , t test and f test using the statistical program SPSS V.18 

The results showed that the conditions of supervision in the office of the Inspectorate include both 

categories and disciplines of work including very high category . Can be seen the value of the 

coefficient of multiple determination adjusted R ² , for 0658 . This means that 65.8 % of the work 

discipline of variables can be explained by the variable control . The remaining 34.2 % is explained 

by other variables outside of research . The conclusion of this study indicate that the positive effect 

on discipline supervision work on the staff of the Inspectorate . 
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PENDAHULUAN 

 

Pengawasan yang dilakukan 

pimpinan kantor Inspektorat secara baik 

oleh pimpinan kepada bawahan, mampu 

mendorong bawahan melakukan pekerjaan 

dengan kedisiplinan kerja yang tinggi. 

Pengawasan kerja terhadap pegawai yang 

berjalan dengan baik juga akan mengurangi 

tingkat kesalahan para pegawai Inspektorat 

sehingga disiplin  kerja pegawai dapat 

tercapai semaksimal mungkin. Oleh karena 

itu pihak manajemen organisasi dituntut 

untuk dapat menciptakan prosedur 

pengawasan yang baik dan wajar. 

Pengawasan yang dilakukan secara baik 

dan wajar akan mendorong semangat kerja 

pegawai yang tinggi dan secara tidak 

langsung akan meningkatkan disiplin kerja 

para pegawai. 

Dengan adanya pengawasan di 

Kantor Inspektorat di Kotawaringin Barat 

dapat membantu pengawasan yang baik dan 

akan meningkatkan disiplin kerja pegawai, 

sebab dalam organisasi apapun disiplin 

kerja merupakan hal yang tidak boleh 

ditinggalkan, faktor ini sangat penting 

dalam meraih hasil yang diinginkan. 

Adanya tindakan pengawasan akan 

membantu Inspektur/pimpinan dalam 

mengatur pekerjaan yang direncanakan dan 

memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan 

tersebut sesuai dengan rencana. Selain itu, 

pengawasan dilaksanakan untuk 
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menemukan kelemahan dan kesalahan yang 

harus dibetulkan dan mencegah agar 

kesalahan tersebut tidak terjadi lagi. 

Titik berat pengawasan 

sesungguhnya berkisar pada manusianya, 

sebab manusia itulah yang melakukan 

kegiatan-kegiatan dalam badan usaha atau 

instansi pemerintah yang bersangkutan. 

Kegiatan pengawasan sangatlah 

dipengaruhi oleh manusianya atau orang-

orang yang mengadakan pengawasan dan 

seorang pengawas haruslah mengetahui 

hal-hal apa yang perlu diawasi. 

Pendisiplinan pegawai instansi pemerintah 

adalah suatu bentuk pelatihan yang 

berusaha memperbaiki dan memperbentuk 

pengetahuan, sikap dan prilaku pegawai 

untuk bekerja secara kooperatif dengan 

para pegawai yang lain. Disiplin yang baik 

tercermin dari besarnya rasa tanggung 

jawab seseorang inspektur terhadap tugas 

yang diberikan kepada bawahanya. Maka 

peraturan sangat diperlukan untuk 

memberikan bimbingan dan penyuluhan 

bagi pegawai dalam menciptakan tata tertib 

yang baik di dalam organisasi, sebab 

kedisiplinan suatu organisasi dikatakan 

baik jika sebagian pegawai menaati 

peraturan-peraturan yang ada  menurut 

(Malayu S.P Hasibuan, 2003: 193-  

Tanpa dukungan disiplin pegawai 

yang baik, sulit bagi organisasi untuk 

mewujudkan tujuannya. Jadi kedisiplinan 

adalah kunci keberhasilan suatu organisasi 

dalam mencapai tujuannya. Dengan disiplin 

yang baik berarti pegawai sadar dan 

bersedia mengerjakan semua tugasnya 

dengan baik. 

Dengan adanya Kantor Inspektorat di 

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 

merupakan Perangkat Daerah yang 

melaksanakan dan mempunnyai tugas 
pokok membantu Bupati dalam 

melaksanakan tugas pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah 

kabupaten, pelaksaan pembinaan atas 

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, 

pemerintahan desa / kelurahan dan 

pelaksaan urusan pemerintahan desa / 

kelurahan. Untuk menunjang pelaksanaan 

kegiatan operasional, perlu diterapkan 

tindakan pengawasan yang rutin dari 

pimpinan terhadap pegawainya. Dengan 

pengawasan yang baik menigkatkan 

disiplin kerja pegawai, sebab dalam 

organisasi apapun disiplin kerja merupakan 

hal yang tidak boleh ditinggalkan, faktor ini 

sangat penting dalam meraih hasil yang 

diinginkan. Begitupun dengan kantor 

Inspektorat  selalu melakukan pengawasan 

terhadap pegawai  untuk meningkatkan 

disiplin kerja.  

Mengacu dari penelitian nanti akan 

menunjukan adanya pengawasan berarti 

mencegah adanya penyimpangan, 

keterlambatan kerja, kesalah pahaman dan 

penyelewengan kerja. Oleh karena itu 

pentingnya melakukan pengawasan secara 

langsung sangat diperlukan demi 

kelancaran pemerintahan, agar pegawai 

yang bekerja disana haruslah pegawai – 

pegawai yang berdaya guna dan 

mempunyai disiplin kerja yang tinggi pula. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui 

penelitian ini antara lain:  

1. Untuk mengetahui sejauh manakah 

pengawasan kerja pegawai di Kantor 

Inspektorat Kabupaten Kotawaringin 

Barat Pangkalan Bun. 

2. Untuk mengetahui seberapa besarkah 

disiplin kerja pegawai pada Kantor 

Inspektorat  Kabupaten Kotawaringin 

Barat Pangkalan Bun. 

3. Untuk mengetahui  adakah  pengaruh 

pengawasan kerja terhadap disiplin 

kerja pegawai Kantor Inspektorat di 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Pangkalan Bun. 

 

 

 

LANDASAN TEORI 

 

Pengertian Pengawasan 

 Pengawasan merupakan salah satu 

fungsi manajemen yang perlu diupayakan 

dalam mencapai tujuan organisasi yang 

efektif. Dengan adanya pengawasan dapat 

mencegah sedini mungkin terjadinya 

penyimpangan, pemborosan, 
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penyelewengan, hambatan, kesalahan, 

kegagalan dalam pencapaian tujuan dan 

pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Selain 

itu pengawasan juga berupa suatu proses 

untuk menerapkan pekerjaan apa yang 

sudah dilaksanakan, menilainya dan bila 

perlu mengoreksi, dengan maksud supaya 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

rencana semula”.  

Mc Farland dalam bukunya 

Soewarno Handayaningrat (1997:143) 

berpendapat bahwa “Pengawasan adalah 

suatu proses dimana pimpinan ingin 

mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan 

yang dilakukan oleh bawahannya sesuai 

rencana, perintah, tujuan atau 

kebijaksanaan yang telah ditentukan.  

Berkaitan dengan pengawasan di 

instansi pemerintah, Sudibyo Triatmodjo 

(2000:5) mengungkapkan: 

“...jika dikaitkan dengan Organisasi 

Pemerintah, maka yang dimaksud 

dengan pengawasan adalah salah satu 

fungsi organik manajemen yang 

merupakan proses kegiatan pimpinan 

untuk memastikan dan menjamin 

bahwa tujuan, sasaran serta tugas-

tugas organik akan dan telah 

terlaksana dengan baik sesuai dengan 

rencana, kebijaksanaan, instruksi dan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku”. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat 

di simpulkan bahwa pengawasan adalah 

rangkaian kegiatan yang dilakukan seorang 

pimpinan untuk mengukur tingkat efektif 

dan efisiensi kerja personil dengan 

menggunakan metode dan alat tertentu 

dalam usaha mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Apabila terjadi 

penyimpangan atau kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas dapat segera diadakan 

tindakan perbaikan, sehingga tujuan yang 

ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan. 

Pengawasan merupakan proses 

pengamatan dari pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi untuk menjamin agar 

supaya semua pekerjaan yang sedang 

berjalan sesuai dengan rencana yang 

ditentukan sebelumnya. 

Sedangkan Sondang P. Siagian 

dalam Ulbert Silalahi (1992: 175) 

mengemukakan pengertian pengawasan 

yaitu proses pengamatan dari pada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi 

untuk menjamin agar semua pekerjaan yang 

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan. 

Dari beberapa definisi diatas dapat 

disimpulkan, bahwa pengawasan adalah 

proses untuk menjaga agar kegiatan terarah 

menuju pencapaian tujuan seperti yang 

direncanakan dan bila ditemukan 

penyimpangan-penyimpangan diambil 

tindakan koreksi. 

 

Tujuan Pengawasan 

Dalam rangka meningkatkan 

disiplin kerja pegawai dengan tujuan untuk 

mencapai tujuan organisasi sangat perlu 

diadakan pengawasan, karena pengawasan 

mempunyai beberapa tujuan yang sangat 

berguna bagi pihak-pihak yang 

melaksanakan. Tujuan pengawasan adalah 

mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan 

terlaksana sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. 

Tujuan utama dari pengawasan ialah 

mengusahakan agar apa yang direncanakan 

menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-

benar merealisasi tujuan utama tersebut, 

maka pengawasan pada taraf pertama 

bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan 

sesuai dengan instruksi yang telah 

dikeluarkan, dan untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan serta kesulitan-

kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

rencana berdasarkan penemuan-penemuan 

tersebut dapat diambil tindakan untuk 

memperbaikinya, baik pada waktu itu 

maupun waktu-waktu yang akan datang. 

(Manullang, 2004: 173)  

Dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pengawasan secara umum adalah 

menciptakan suatu disiplin kerja dalam 

setiap kegiatan dan berusaha agar apa yang 

direncanakan dapat menjadi kenyataan. 
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Pengertian Disiplin 

   Kata disiplin itu sendiri berasal dari 

bahasa Latin “discipline” yang berarti 

“latihan atau pendidikan kesopanan dan 

kerohanian serta pengembangan tabiat”. 

Hal Ini menekankan pada bantuan kepada 

pegawai untuk mengembangkan sikap yang 

layak terhadap pekerjaannya dan 

merupakan cara pengawas dalam membuat 

peranannya dalam hubungannya dengan 

disiplin. 

Disiplin merupakan suatu kekuatan 

yang berkembang di dalam tubuh pekerja 

sendiri yang menyebabkan dia dapat 

menyesuaikan diri dengan sukarela kepada 

keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, 

dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan 

tingkah laku. Disiplin kerja dapat diartikan 

sebagai pelaksanan manajemen untuk 

memperteguh pedoman-pedoman 

organisasi. 

Rumusan Lain menyatakan bahwa 

disiplin merupakan tindakan manajemen 

mendorong para anggota organisasi 

memenuhi tuntutan berbagai ketentuan 

tersebut. Dengan perkataan lain, 

pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk 

pelatihan yang berusaha memperbaiki dan 

membentuk pengetahuan, sikap dan 

perilaku pegawai sehingga para pegawai 

tersebut secara sukarela berusaha bekerja 

secara kooperatif dengan para pegawai 

yang lain serta meningkatkan prestasi 

kerjanya. 

Disiplin kerja dapat didefinisikan 

sabagai suatu sikap menghormati, 

menghargai, patuh, dan taat terhadap 

peraturan-peraturan yang berlaku baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup 

menjalankannya dan tidak mengelak untuk 

menerima sanksi-sanksinya apabila ia 

melanggar tugas dan wewenang yang 
diberikan kepadanya. 

Kedisiplinan adalah kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma 

sosial yang berlaku. Kesadaran disini 

merupakan sikap seseorang yang secara 

sukarela menaati semua peraturan dan sadar 

akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, 

dia akan mematuhi atau mengerjakan 

semua tugasnya dengan baik, bukan atas 

paksaan. Sedangkan kesediaan adalah suatu 

sikap, tingkah laku, dan perbuatan 

seseorang yang sesuai dengan peraturan 

perusahaan, baik yang tertulis maupun 

tidak tertulis. 

Berdasarkan pendapat-pendapat 

tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa 

disiplin kerja pegawai merupakan sikap 

atau tingkah laku yang menunjukkan 

kesetiaan dan ketaatan seseorang atau 

sekelompok orang terhadap peraturan yang 

telah ditetapkan oleh instansi atau 

organisasinya baik yang tertulis maupun 

tidak tertulis sehingga diharapkan 

pekerjaan yang dilakukan efektif dan 

efesien. 

 

Tujuan Disiplin Kerja 

 Secara umum dapat disebutkan 

bahwa tujuan utama disiplin kerja adalah 

demi kelangsungan organisasi atau 

perusahaan sesuai dengan motif organisasi 

atau perusahaan yang bersangkutan baik 

hari ini maupun hari esok. Menurut 

Siswanto Sastrohadiwiryo (2003 : 292) 

secara khusus tujuan disiplin kerja para 

pegawai, antara lain : 

1. Agar para pegawai menepati segala 

peraturan dan kebijakan 

ketenagakerjaan maupun peraturan 

dan kebijakan organisasi yang 

berlaku, baik tertulis maupun tidak 

tertulis, serta melaksanakan perintah 

manajemen dengan baik. 

2. Pegawai dapat melaksanakan 

pekerjaan dengan sebaik-baiknya 

serta mampu memberikan pelayanan 

yang maksimum kepada pihak 

tertentu yang berkepentingan dengan 

organisasi sesuai dengan bidang 
pekerjaan yang diberikan kepadanya.  

3.  Pegawai dapat menggunakan dan 

memelihara sarana dan prasarana, 

barangdan jasa organisasi dengan 

sebaik-baiknya. 

4. Para pegawai dapat bertindak dan 

berpartisipasi sesuai dengan norma-

norma yang berlaku pada organisasi. 



Juristek, Vol. 2, No. 1, Juli 2013, Hal.195-201 

 

199 

 

 

5. Pegawai mampu menghasilkan 

produktivitas yang tinggi sesuai 

dengan harapan organisasi, baik 

dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

 

 

METODE 

 

Metode yang digunakan adalah 

Metode deskriptif yaitu sebagai cara untuk 

memecahkan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan subjek atau objek penelitian ( 

orang, lembaga, masyarakat, dll ) pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

terlihat atau sebagaimana adanya. Untuk 

mendeskripsikan perlu beberapa tahap yang 

pertama yaitu usaha untuk mengemukakan 

gejala-gejala secara lengkap tentang aspek 

yang diteliti, kedua yaitu dengan 

memeberikan penafsiran yang terbaru 

terhadap fakta-fakta yang ditemukan dan 

tidak hanya berakhir sampai itu lalu ada 

pengumpulan dan penyusunan data, analisa 

dan interpretasi data, sampai usaha 

memecahkan masalah dengan 

membandingkan persamaan dan perbedaan 

gejala, menilai gejala, klasifikasi gejala, 

menetapkan standar, yang pada intinya 

metode deskriptif merupakan langkah 

melakukan representasi obyektif tentang 

gejala-gejala yang terdapat dalam masalah 

yang diselidiki. 

 

Operasional Variabel  

Operasional variabel dimaksudkan 

untuk mengetahui pengaruh melalui 

pengukuran variabel-variabel penelitian. 

 

 

Tabel.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Indikator Skala 

Pengawasan 

(X) 
 Ukuran atau satndar pekerjaan. 

 Penilaian pekerjaan.   

 Perbaikan Atas penyimpangan.  

Ordinal 

Disiplin 

Kerja 

Pegawai (Y) 

 Disiplin waktu, Meliputi : Kehadiran pegawai dan kepatuhan 

pegawai pada jam kerja, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu 

dan benar. 

 Disiplin peraturan, Meliputi : Ketaatan pada peraturan dan tata 

tertib yang ada, kepatuhan pegawai terhadap instruksi dari atasan 

menggunakan kelengkapan pakaian seragam sesuai dengan 

ketetuan yang berlaku. 

 Disiplin tanggung jawab, Meliputi : Kesanggupan dalam 

menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab, 

menggunakan dan memelihara fasilitas atau peralatan kerja sesuai 

dengan prosedur dan cara kerja yang telah ditentuikan  

Ordinal 

 

 

 

Alat Analisis 

 

Berdasarkan pelaksanaan 

pengawasan pada kantor Inspektorat 

Kotawaringin Barat Pangkalan Bun dapat 

diketahui bahwa pengawasan dikatakan 

sesuai dengan prosedur yang ada, bahkan 

fungsi - fungsi yang berkaitan dengan 

prosedur pengawasan telah dipisahkan 

dengan tanggung jawab dan tugas masing – 

masing. 
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Sedangkan alat uji statistik yang 

digunakan adalah uji validitas dari rank 

spearman dan reliabilitas menggunakan 

split half. Selain itu, di gunakan Uji t pada 

dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh variabel bebas pengawasan (X) 

secara terpisah atau sendiri-sendiri terhadap 

variabel terikat yakni disiplin kerja pegawai 

(Y) dan uji  F atau test koefisien regresi 

secara menyeluruh dilakukan untuk 

mengetahui apakah seluruh variabel bebas, 

yakni pengawasan (X) berpengaruh 

terhadap variabel terikat, yakni disiplin 

kerja pegawai(Y). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Secara umum dari hasil analisis 

kuisioner yang telah dibagikan kepada 

responden mengenai variabel-variabel 

penelitian  menunjukan bahwa kondisi 

penilaian reponden terhadap pengawasan 

dan disiplin kerja sudah baik. Hal ini dapat 

ditunjukkan dari banyaknya tanggapan 

setuju yang tinggi dari responden  

mengenai pengawasan dengan indikator 

pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai 

ketentuan mendapat nilai rata-rata 3,61 

nilai tersebut lebih tinggi dari nilai rata-rata 

yang lain. Pernyataan untuk mencapai hasil 

yang maksimal perlu dilakukan 

pengawasan yang teratur mendapat nilai 

rata-rata 4,17 nilai tersebut nilai tertinggi 

dari nilai yang lain. Sedangkan pernyataan 

hasil kerja yang tidak sesuai perlu diadakan 

perbaikan dan mendapat nilai rata-rata 4,13. 

Dan dilanjutkan dengan variabel disiplin 

kerja mengenai pegawai hadir sesuai 

dengan jam kerja yang ditetapkan mendapat 

nilai rata-rata 4,28. Pernyataan pegawai 

mentaati peraturan dan tata tertib yang ada 
dan pernyataan pegawai menggunakan 

kelengkapan pakaian seragam sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku mendapat 

nilai rata-rata yang sama yaitu 4,02. 

Selanjutnya pernyataan pegawai harus 

menggunakan dan memelihara fasilitas 

kantor mendapat nilai rata-rata 4,09.  

Berdasarkan hasil perhitungan dan 

kriteria pengujian, diperoleh nilai 

tabelhitung tt  , ini mengindikasikan bahwa 

pengawasan berpengaruh terhadap disiplin 

kerja pada Kantor Inspektorat. Dengan 

pengawasan maka disiplin kerja para 

pegawai inspektorat dapat ditingkatkan 

karena memiliki korelasi yang positif. 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel pengawasan terhadap disiplin kerja 

pegawai pada kantor inspektorat Pangkalan 

Bun, dan untuk mengetahui pengaruh dari 

dua variabel tersebut. Dari rumusan 

masalah penelitian yang diajukan, maka 

analisis data yang telah dilakukan pada 

pembahasan bab sebelumnya, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pengawasan pegawai dalam kantor 

inspektorat tersebut  berjalan dengan 

baik. Dengan dilakukannya 

pengawasan akan lebih mudah untuk 

mengetahui adanya 

kesalahan/kekeliruan yang 

dilakukan dalam pelaksanaan 

pekerjaan atau kegiatan, dan 

mengetahui kesalahan-kesalahan 

tersebut serta memudahkan untuk 

melakukan perbaikan terhadap 

kesalahan-kesalahan, sehingga 

kesalahan yang sama tidak akan 

terulang lagi.  Maka menurut hasil 

penelitian diatas pengawasan 

dianggap sangat penting dalam 

meningkatkan kinerja pegawai di 

Kantor Inspektorat Pangkalan Bun. 

2. Disiplin kerja pada Kantor 

Inspektorat Pangkalan Bun sudah 

baik. Maka secara bersamaan 

mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap pengawasan di 

kantor Inspektorat pangkalan Bun. 

3. Hasil perhitungan dengan 

menggunakan SPSS V 18. Nilai 
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Adjusted R square diperoleh sebesar 

0.658. Hal ini berarti bahwa 65,8% 

disiplin kerja (Y) dapat dijelaskan 

oleh variabel pengawasan (X). 

Sedangkan 34,2% dapat dijelaskan 

oleh sebab-sebab lain diluar 

penelitian ini. Dari perhitungan di 

atas dapat diperoleh hasil sangat 

signifikan yang berarti, apabila 

pengawasan kerja dalam kantor 

inspektorat dijalan kan dengan baik 

maka disiplin kerja akan menjadi 

baik, sehingga ada pengaruh yang 

signifikan antara pengawasan dan 

disiplin kerja pegawai Kantor 

Inspektorat Pangkalan Bun. 

 

 

Saran 

 

Pada penyusunan skripsi ini dapat diberikan 

saran-saran sebagai berikut :  

1. Agar lebih memperdalam 

pengetahuan tentang Sumber Daya 

Manusia (SDM) untuk dapat 

dikembangkan kembali pada 

lingkungan sekitar. 

2. Agar lebih meningkatkan disiplin 

kerja pegawai dengan adanya 

pengawasan terhadap pegawai 

tersebut secara kontinue. Disiplin 

kerja ditunjukan kepada, pihak tanpa 

memandang atasan atau bawahan 

sesuai dengan tugas dan wewenang.  

3. Agar dapat menjadikan penelitian 

skripsi ini sebagai alat bantu referensi 

bagi mahasiswa ataupun pihak-pihak 

lain yang membutuhkan.  
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