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\. Alasan Pemilihan Judul 

Pengawasan mcrupakun !'lllah satu cara pimpinan untuk mempersatukan 

sumber daya dan mengatur orang - orang dalam pola yang sedemikian rupa 

sehingga mereka dapat bekerja dengan baik unruk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Penga .... asan adalah alat untuk menilai suatu kegiatan apakah 

perencanaan. pengorganisasian, pen) usunan dan pengarahan telah terlaksana 

secara etektif dan etisien. 

Pengawnsnn mcrupakan fuogsi manajemen yang pcnting, knreoa uotuk 

rncnenrukan apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan 1ugas pada suatu 

organisasi dapat d1ketahu1 dengan cepat. Penyimpangan ini bila dibiarkan dan 

tidak diatnsi akan menimbulkan kcrugian bagi organisasi. Pimpinan dalam hal ini 

�harusnya dapat melakukan kegiatan pengawasan terhadap pegawai sehingga 

masalah yang timbul dapat segcra diselesaikan. 

Dengan pcngawa<;an dapat diniJai sesuatu kegiatan. apakah 

perencanaan, pengorganisasian. pcnyusunan personalia dan pcngarahan telah 

terlaksana efelnif dan clisicn. Jadi jelas bah"'a pengawasan mcnghendaki adan)a 

tujuan - tujuan dan rcncana rencana. 
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Disiplin adalah satu uJ..'UfUll yang digunakan untuk menilai seorang 

kar)awan dalam melaJ..sanakan pekerjaann)a. apakah ia mempunyai kreati' itas 

yang tinggi atau tidak. Disiplin yang baik dicerminl..an dari besamya 

tanggungjawab scorang pegawai akan tugas yang diembankan 1-.cpadanya. Tidak 

seorang manajerpun dapat mcngawasi kalau rencana rcncana belum dibuat. 

lidak ada jalan dimana seorang manajer dapat memperoleh keyakinan untuk 

mclaksanakan tujuan yang dikehendaki kecuali kalau ia mempunyai rencana. 

Kantor Bupau l'apanuli Utara adalah lembaga pemerintahan didaerah 

yang diberi kuasa untuk mengurus dan menjalankan pemerintahan daerah 

khususn}a Kabupaten Tapanuh lJuua guna mempercepal laju pembangunan 

melalui pertumbuhan ckonomi daerah. pemerataan hasil pemhangunan dan 

stabilitaS keamanan. Pada Kantor Bupati Tapanuli Utara masih dirasakan 

kurangnya disipl in kcrja pegawai yang dirunjukkan dengan rcndahnya tingkat 

kehadiran pegawai dalam mclaksanakan tugas. 

Pcntingnya mosalah pengaY.asan ini dan bcrdasarkan uratan diatas. 

penulis tertarik untuk mcnyusun sk.ripsi dengan memilib judul · 
·· FUNGSI PE-..NGAWASAN DlSIPLIN KERJA Pl'GAWAl PADA 

KANTOR BUPATI TAPANULI UTARA '· 

B. Perumusan Ma salah. 

Masalah adalah suatu keadaan dimana terjadi kclidak scsuaian antara 

apa yang diharapkan dcngan apa yang merupakan tujuan semula. Dalam 
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