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Abstrak 

 

Penelitian ini mencoba mencari pengaruh antara kontrol atasan terhadap 
disiplin kerja pustakawan di Badan perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kontol atasan 
terhadap disiplin kerja pustakawan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode 
eksplanasi karena ingin mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel bebas 
(X) yaitu kontrol atasan terhadap variabel terikat (Y) yaitu disiplin kerja pustakawan. 
Hasil dari kuesioner dianalisis menggunakan SPSS V 13.0 dengan menggunakan 
teknik analisis regresi linier sederhana dengan persamaan  

Y = 18,456 + 0,101 X 
. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai konstanta (bo) sebesar 18,456 
menunjukkan bahwa apabila variabel bebas (X) = 0, maka nilai variabel terikat (Y) 
sebesar 18,456. dengan kata lain apabila kontrol atasan tidak memberikan pengaruh, 
maka disiplin kerja pustakawan sebesar 18,456. Nilai koefisien Regresi (b). Nilai 
koefisien regresi variabel kontrol atasan (b1) adalah sebesar 0,101 yang berarti jika 
nilai kontrol atasan (X) berubah satu satuan, maka disiplin kerja pustakawan (Y) akan 
berubah sebesar 0,101. tanda positif pada nilai koefisien regresi melambangkan 
hubungan yang searah antara X dan Y, artinya apabila kontrol atasan meningkat maka 
disiplin kerja pustakawan akan meningkat, demikian sebaliknya. Koefisien 
determinasi (R²) sebesar 0,158 yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas terhadap 
perubahan variabel terikat adalah sebesar 15,8% dan sisanya sebesar 84,2% 
dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian 
ini. Dengan kata lain pengaruh kontrol atasan terhadap disiplin kerja pustakawan di 
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa timur adalah sebesar 15,8%. 
Koefisien korelasi (R) sebesar 0,398 menunjukkan bahwa hubunagn variabel bebas 
terhadap variabel terikat adalah cukup kuat. Nilai koefisien R yang positif 
menunjukkan pengaruh hubunagn yang searah atau jika nilai variabel bebas naik 
maka nilai variabel terikat juga akan naik. Dengan kata lain apabila kontro atasan 
meningkat maka disiplin kerja pustakawan juga akan meningkat. 
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