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Pengaruh Disiplin Kerja Dan Pengawasan Kerja
When people should go to the ebook stores, search foundation by shop, shelf by shelf, it is in point of fact problematic. This is why we allow the books compilations in this website. It will very ease you to look guide pengaruh disiplin kerja dan pengawasan kerja as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you essentially want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best area within net connections. If you strive for to download and install the pengaruh disiplin kerja dan pengawasan kerja, it is totally simple then, in the past currently we extend the associate to purchase and make bargains to download and install pengaruh disiplin kerja dan pengawasan kerja hence simple!
Now that you have something on which you can read your ebooks, it's time to start your collection. If you have a Kindle or Nook, or their reading apps, we can make it really easy for you: Free Kindle Books, Free Nook Books, Below are some of our favorite websites where you can download free ebooks that will work with just about any device or ebook reading app.
Pengaruh Disiplin Kerja Dan Pengawasan
“Pengaruh Disiplin dan Pengawasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Karyadeka Alam Lestari Semarang”. Skripsi. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dra. Suhermini, M. Si., Pembimbing II. Dra. Nanik Suryani, M.Pd. Kata Kunci : Disiplin, Pengawasan Kerja, Kinerja. PT.
PENGARUH DISIPLIN DAN PENGAWASAN KERJA TERHADAP KINERJA ...
Pengaruh Disiplin Kerja dan Pengawasan Kerja terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pa S Kata Kunci : Disiplin Kerja,Pengawasan Kerja,Efektivitas Kerja. Menusia merupakan unsur yang penting dalam suatu organisasi/perusahaan. Untuk meningkatkan hasil kerja yang maksimal bagi instansi tersebut. Salah satu
PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN PENGAWASAN KERJA
pengaruh pengawasan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor camat panyabungan barat kabupaten mandailing natal skripsi oleh: sri purnama nim. 53144021 universitas islam negeri sumatera utara fakultas ekonomi dan bisnis islam ekonomi manajemen syariah 2018
PENGARUH PENGAWASAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA ...
pengaruh yang kuat antara pengawasan dengan disiplin kerja pada Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Kemudian melakukan uji regresi sederhana dan memperoleh hasil persamaan Y’ = 6,48 + 1,15X. Kata Kunci : Pengawasan dan Disiplin Kerja, PENDAHULUAN Dari hasil observasi penulis di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota
PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA ...
lain Rio Marpaung (2013) yang berjudul Pengaruh kualitas kerja, pengawasan kerja, dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan dengan variabel independen dan dependen kualitas kerja, pengawasan kerja dan disiplin kerja, dan produktivitas kerja karyawan Faktor lain yang mempengaruhi Produktivitas kerja karyawan selain faktor kualitas kerja dan Pengawasan adalah kedisiplinan kerja.
PENGARUH KUALITAS KERJA, PENGAWASAN KERJA DAN KEDISIPLINAN ...
Pengaruh Disiplin Kerja dan Pengawasan Kerja terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang, 92 halaman, 8 tabel, 1 gambar. Kata Kunci : Disiplin Kerja,Pengawasan Kerja,Efektivitas Kerja. Menusia merupakan unsur yang penting dalam suatu organisasi/perusahaan. Untuk meningkatkan hasil kerja yang maksimal bagi ...
PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN PENGAWASAN KERJA - MAFIADOC.COM
SKRIPSI PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN PENGAWASAN TERHADAP Hasil uji F variabel bebas (Disiplin kerja dan Pengawasan) secara bersama- sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat (ProduktivitasKerja Karyawan), Berdasarkan uji t bahwa variabel disiplin yang paling dominan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan.
Pengaruh Disiplin Kerja dan Pengawasan Terhadap ...
Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Kecamatan Astanaanyar Bandung 1. PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KECAMATAN ASTANAANYAR BANDUNG TUGAS AKHIR Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Kelulusan Ujian Akhir Program Diploma III Program Studi Administrasi dan Keuangan Disusun Oleh : MUTIARA BUNDA ULIL ALBAB NPM 11.301.309 POLITEKNIK PIKSI GANESHA BANDUNG 2014
Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di ...
Berikut definisi dan pengertian disiplin kerja dari beberapa sumber buku: Menurut Sastrohadiwiryo (2003), disiplin kerja adalah 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 sangsi-sanksinya ...
Disiplin Kerja - Pengertian, Jenis, Indikator dan Faktor ...
pengaruh penerapan absensi fingerprint dan pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai di instansi vertikal di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan naskah publikasi oleh : surya mahdalena alfiandri wayu eko yudiatmaja program studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan politik universitas maritim raja ali haji tanjungpinang
PENGARUH PENERAPAN ABSENSI FINGERPRINT DAN PENGAWASAN ...
pengaruh disiplin kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi PT. Nihon Plast Indonesia dalam rangka meningkatkan kinerja karyawannya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
Pengaruh Disiplin Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap ...
1 Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Food Station Tjipinang Jaya Oleh Dr. Darma Tintri E S, SE, AK, MBA.1 dan Fitriatin2 1 Staff Pengajar Universitas Gunadarma 2 Mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Gunadarma Jl. Margonda Raya No.100, Depok, Jawa Barat Abstract Dalam era globalisasi saat ini, segala aspek kehidupan dituntut untuk menunjukan yang terbaik ...
Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja ...
Ani Fauziyah, 3364000034 (2005) Pengaruh Pengawasan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Pelintingan di Perusahaan Rokok Kretek Sukun Mc Wartono Kudus. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.
Pengaruh Pengawasan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap ...
Pengaruh dan pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai menjadi sangat penting untuk dibahas. Hal ini dimaksud untuk melihat apakah dengan diadakannya pengawasan dapat berpengaruh terhadap disiplin kerja pegawai pada suatu instansi khususnya di Sumatra selatan.
PROPOSAL PENELITIAN PENGARUH PENGAWASAN DAN DISIPLIN KERJA ...
(2018) pengaruh disiplin kerja dan pengawasan terhadap kinerja karyawan pada pt. go-jek indonesia kantor cabang bandung. GO-JEK INDONESIA KANTOR CABANG BANDUNG. Skripsi(S1) thesis, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ...
“Pengaruh disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Kantor Departemen Agama Kabupaten Karanganyar’, maka penyusun memandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang berhubungan dengan judul tersebut. Penulis mencoba memberikan penjabaran, sebagai berikut: 1. Pengaruh Pengaruh menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah daya
PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN
Dila (2015) dengan judul Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengawasan mempunyai pengaruh terhadap variabel disiplin kerja pegawai sebesar 68%. Dari penelitian-penelitian di atas belum ditemukan adanya penelitian
PENGARUH KOMPENSASI , MOTIVASI KERJA, DAN PENGAWASAN ...
pengaruh pengawasan melekat dan motivasi terhadap disiplin kerja karyawan pt. bank jatim surabaya skripsi oleh : yuli wardani 0641010011 program studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas pembangunan nasional “veteran” jawa timur 2011 pengaruh pengawasan melekat dan motivasi terhadap disiplin kerja karyawan pt.
PENGARUH PENGAWASAN MELEKAT DAN MOTIVASI TERHADAP DISIPLIN ...
Tesis pengaruh kepemimpinan kepala sekolah motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru
Tesis pengaruh kepemimpinan kepala sekolah motivasi kerja ...
PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PIDIE Rusydi Abstract: Purpose of the research is to know the effect of controlling toward discipline of officer at Departemen Agama Kabupaten Pidie, 2008. Data is analyzed with qualitative and quantitative method by using the simple linear regression.
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