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ABSTRACT
This study aims to determine the role of leadership and discipline on performance through
supervision at PT. Prosperous with Motor. This is because the company is the official sales
and maintenance branch of Honda cars in the Probolinggo and Pasuruan area which has a
vision of entering the 10 branches with the most Honda car sales in East Java in 2020. The
method used in this research is descriptive and correlational using path analysis. This study
uses a questionnaire to get answers about this research from respondents. The population was
taken from all employees of PT. Prosperous with Motorcycles as many as 75 people. While the
samples obtained in this study were 75 respondents. In this study using a nonprobability
sampling technique, namely the census technique. The results showed that leadership and
discipline on employee performance through supervision had a positive impact. However, the
results achieved were not optimal due to ineffective communication.
Keywords: Leadership; Discipline; Supervision; Performance

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan dan kedisiplinan terhadap
kinerja melalui pengawasan di PT. Sejahtera Bersama Motor. Hal ini karena perusahaan
merupakan cabang penjualan dan perawatan resmi mobil Honda di area Probolinggo dan
Pasuruan yang memiliki visi yaitu masuk ke dalam jajaran 10 cabang dengan penjualan mobil
honda terbanyak di Jawa Timur pada tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah deskriptif dan korelasional menggunakan analisis jalur. Penelitian ini
menggunakan kuesioner untuk mendapatkan jawaban tentang penelitian ini dari responden.
Populasi diambil dari seluruh karyawan PT. Sejahtera Bersama Motor sebanyak 75 orang.
Sedangkan sampel yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebanyak 75 responden. Dalam
penelitian ini menggunakan Teknik nonprobability sampling yaitu Teknik sensus. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dan kedisiplinan terhadap kinerja karyawan
melalui pengawasan berdampak positif. Namun, hasil yang dicapai kurang maksimal karena
komunikasi yang kurang efektif.
Kata Kunci: Kepemimpinan; Kedisiplinan; Pengawasan; Kinerja
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PENDAHULUAN
PT. Sejahtera Bersama Motor adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang
penjualan dan perawatan mobil merk Honda. Perusahaan ini merupakan cabang penjualan dan
perawatan resmi mobil Honda di area Probolinggo dan Pasuruan. Seiring dengan permintaan
di industri otomotif, maka kebutuhan akan kendaraan roda empat khususnya mobil terus
meningkat. Pada tahun akhir tahun 2018 penjualan ritel kendaraan bermotor melaju cukup
kencang, tercatat sampai dengan september 2018 sebanyak 851.430 unit atau tumbuh 10.85%
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Gaikindo, 2018; Darma dan
Noviana, 2020; Priskila dan Darma, 2020; Shavitri dan Darma, 2020; Sudiwedani dan Darma,
2020; Premawati, 2017; Murti dan Darma, 2021; Yong dan Darma, 2020; Rivaldo et al., 2021).
PT. Sejahtera Bersama Motor mempunyai visi yakni masuk ke dalam jajaran 10 cabang
dengan penjualan mobil honda terbanyak di Jawa Timur pada tahun 2020, visi inilah yang ingin
diterapkan di seluruh jajaran perusahaan bahwa untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat
secara terus-menerus akan suatu produk tidaklah mudah, maka dari itu PT. Sejahtera Bersama
Motor selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan purna jual, menjaga kelancaran
pengiriman unit serta selalu mengedepankan pelayanan yang baik. PT. Sejahtera Bersama
Motor memiliki misi untuk memberikan kepuasan pelayanan untuk konsumen dan calon
konsumen mulai dari sebelum penjualan hingga setelah penjualan. Untuk itu PT. Sejahtera
Bersama Motor selalu berusaha menciptakan pelayanan bermutu untuk memenuhi kebutuhan
konsumen dan calon konsumen melalui jaringan distribusi yang kuat dan luas. Hal ini
dibuktikan dengan banyaknya dealer dan bengkel resmi Honda yang tersebar di wilayah Jawa
Timur umumnya membantu distribusi kendaraan serta pelayanan yang semakin baik.
Kinerja karyawan PT. Sejahtera Bersama Motor yang maksimal sangatlah diharapkan
oleh perusahaan. Semakin banyak karyawan yang mempunyai kinerja maksimal, maka
produktivitas perusahaan secara keseluruhan akan meningkat sehingga perusahaan akan dapat
mencapai visinya yaitu masuk ke dalam jajaran 10 cabang dengan penjualan mobil Honda di
Jawa Timur pada tahun 2020. Karyawan dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas dan
tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, Keberhasilan karyawan dapat diukur melalui
kepuasan konsumen, berkurangnya jumlah keluhan dan tercapainya target yang optimal.
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Tabel 1.
Data Penjualan Mobil Berbagai Merek Tahun 2017 – 2018
No
Merek
2017 (unit)
2018 (unit)
1 Toyota
29.868
31.605
2 Daihatsu
14.314
16.219
3 Honda
14.365
12.675
4 Mitsubishi Motors
5.868
14.077
5 Suzuki
9.747
10.509
6 Mitsubishi Fuso
2.610
3.842
7 Hino
2.357
3.474
8 Isuzu
1.438
1.843
9 Wuling
1.345
10 Datsun
1.262
635
11 Nissan
1.339
288
12 Mazda
424
501
13 Ud Trucks
206
251
14 BMW
149
105
15 Chevrolet
220
176
16 Lexus
127
104
17 Hyundai
151
122
18 Tata
55
91
19 Scania
68
56
20 Dfsk
64
21 Lannya
167
158
Total
84.735
98.140
Sumber: Gaikindo, 2018
Kinerja karyawan PT. Sejahtera Bersama Motor juga dapat diukur melalui penyelesaian
tugasnya secara efektif dan efisien berupa tercapainya target penjualan mobil baru dan
berkurangnya jumlah keluhan konsumen dalam setiap bulanya. Hasil wawancara dengan pihak
manajemen menunjukan bahwa terdapat indikasi belum optimalnya kinerja karyawan PT.
Sejahtera Bersama Motor yang dapat dilihat berdasarkan menurunya daya jual karyawan.
Masalah ini terutama dialami oleh karyawan bagian sales yang menangani penjualan unit mobil
baru. Menurunya penjualan di bagian sales menyebabkan proses penjualan cabang berkurang
dari target penjualan. Rendahnya etos kerja yang ditunjukan para pegawai PT. Sejahtera
Bersama Motor diduga terkait dengan kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan selama
ini. Hal ini kemudian ditambah dengan permasalahan lain yaitu suasana kerja di PT. Sejahtera
Bersama Motor kurang baik karena masih ada karyawan yang santai pada saat jam kerja.
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Dengan permasalahan yang terjadi tersebut, terdapat indikasi akan berpengaruh terhadap
kinerja karyawan.
Untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi tersebut, PT. Sejahtera Bersama
Motor menggunakan model kepemimpinan persuasif dimana pimpinan menggunakan
pendekatan dengan cara mengajak dan membujuk karyawan agar dapat bekerja semaksimal
mungkin. Bentuk kebijakan pimpinan ini dilakukan dengan cara selalu memberikan arahan dan
motivasi setiap minggu sekali kepada karyawan agar dapat meningkatkan kinerjanya. Sebagai
tambahan, perusahaan telah menerapkan disiplin kerja yang baik bagi karyawan dengan
berbagai aturan yang ada seperti absensi bagi karyawan yang dilaksanakan setiap hari,
penetapan jam kerja bagi karyawan dan adanya target yang diberikan kepada karyawan disertai
dengan insentif dan bonus. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak karyawan yang bekerja
tidak sesuai dengan standar disiplin yang ada pada perusahaan seperti masih sering terlambat
masuk dan masih banyak karyawan yang bekerja belum sesuai target, sehingga membutuhkan
perhatian khusus bagi pihak manajemen perusahaan dalam mengevaluasi kinerja karyawan.
Untuk menjembatani permasalahan kepemimpinan dan kedisiplinan yang dianggap
kurang efektif, maka perusahaan menerapkan pengawasan kerja bagi karyawan melalui
kebijakan laporan kerja harian, mingguan dan bulanan yang wajib diserahkan karyawan kepada
pihak manajemen perusahaan. Secara khusus, bagi salesman yang bertugas di lapangan telah
dibekali dengan mobile phone yang disertai dengan aplikasi GPS sehingga mempermudah
pimpinan perusahaan untuk memantau posisi karyawan saat jam kerja. Namun, penting untuk
dipahami bahwa pengawasan yang efektif membutuhkan komitmen dan pengalaman dari
pengawas itu sendiri agar benar-benar mampu menciptakan kinerja karyawan yang sesuai
dengan harapan (Jimoh et al., 2017; Moin et al., 2020; Kolo dan Darma, 2020; Kusuma dan
Darma, 2020; Darma et al., 2019; Narolita dan Darma, 2018; Handayani dan Darma, 2018;
Dewi dan Darma, 2019; Handayani dan Darma, 2021; Yanti dan Darma, 2020; Karniawati dan
Darma, 2021; Utomo dan Darma, 2020; Kusnadi dan Darma, 2018; Ferdiana dan Darma, 2019;
Juzer dan Darma, 2019). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti
bagaimana peran dari kepemimpinan dan kedisiplinan terhadap kinerja melalui pengawasan.
Kepemimpinan
Kepemimpinan dalam penelitian ini adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain
agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing
orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok (Moeljono, 2003; Asri &
Darma, 2020; Wiandari & Darma, 2017, Angka & Darma, 2016). Menurut Moeljono (2003)
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kepemimpinan memiliki beberapa indikator diantaranya yaitu (1) kemampuan pimpinan
mengambil keputusan yang tepat; (2) pimpinan memberikan motivasi pada karyawan; (3)
kemampuan komunikasi dengan karyawan perusahaan; (4) kemampuan mengendalikan
bawahan dengan baik; (5) kemampuan pimpinan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Kedisiplinan
Kedisiplinan adalah suatu alat yang digunakan manajer untuk mengubah suatu perilaku
serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati
semua peraturan perusahaan serta norma-norma sosial yang berlaku (Hartatik, 2014). indikator
kedisiplinan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) pelaksanaan disiplin kerja; (2)
aplikasi disiplin pada penggunaan sarana kerja; (3) tanggung jawab pekerjaan; (4) bentuk
disiplin kerja pada perusahaan.

Pengawasan
Pengawasan adalah cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien,
serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi (Handoko, 2003). Indikator
pengawasan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) akurasi kegiatan karyawan pada
laporan; (2) penggunaan teknologi sebagai salah satu cara pengawasan objektif; (3) fleksibilitas
pengawasan pada perusahaan; (4) sikap karyawan dengan penerapan pengawasan oleh
perusahaan.

Kinerja
Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja,
sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut
harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (Sedarmayanti, 2013; Dewi
dan Darma, 2017; Widiari dan Darma, 2017; Rusmahadewi dan Darma, 2018; Widiatmika dan
Darma, 2018; ). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) ukuran kinerja dari
kualitas kerja; (2) ukuran kinerja dilihat dari kuantitas hasil kerja; (3) tanggung jawab
pekerjaan; (4) tentang ukuran kinerja dengan kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas.
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Kerangka Konsep Penelitian

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan korelasional
menggunakan analisis jalur. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mendapatkan
jawaban tentang penelitian ini dari responden. Populasi diambil dari seluruh karyawan PT.
Sejahtera Bersama Motor sebanyak 75 orang. Sedangkan sampel yang diperoleh dalam
penelitian ini yaitu sebanyak 75 responden. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik
nonprobability sampling yaitu Teknik sensus. Sebelum dilakukan langkah pengumpulan data,
instrumen harus diuji dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Sesuai dengan
metode penelitian yang digunakan, analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis
jalur dengan bantuan software SPSS 16.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Validitas Instrumen Penelitian
Validitas instrumen penelitian untuk penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2. Semua
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan telah valid karena nilai r-hitung
lebih besar dari r-tabel yaitu 0.229.
Tabel 2. Uji Validitas
Variabel

Item

r-hitung

Keterangan

Kepemimpinan

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5

0.864
0.622
0.846
0.725
0.803

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Kedisiplinan

Item 1
Item 2
Item 3

0.817
0.928
0.832

Valid
Valid
Valid
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Item

r-hitung

Keterangan

Item 4

0.812

Valid

Pengawasan

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4

0.731
0.861
0.880
0.877

Valid
Valid
Valid
Valid

Kinerja

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5

0.724
0.853
0.688
0.760
0.818

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: Data diolah, 2020.
Semua variabel dalam penelitian ini reliabel karena memiliki nilai alpha diatas 0,6 yang
dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Uji Reliabilitas
Variabel

Alpha

Keterangan

Kepemimpinan

0.809

Reliabel

Kedisiplinan

0.837

Reliabel

Pengawasan

0.836

Reliabel

Kinerja

0.808

Reliabel

Sumber: Data diolah, 2020.
Uji Normalitas
Uji normalitas pada penelitian ini ditunjukkan melalui Gambar 2 menggunakan
scatterplot. Dimana dalam gambar tersebut titik-titik mengikuti garis diagonal, sehingga dapat
disimpulkan data penelitian memenuhi asumsi normalitas atau data penelitian normal.

Gambar 2. Uji Normalitas
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Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana terjadi satu atau lebih variabel
bebas yang berkorelasi sempurna atau mendekati sempurna dengan variabel bebas lainnya.
Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh
variabel bebas lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi
(karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya
multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Pada penelitian
ini uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4, dimana semua variabel tidak memiliki
multikolinieritas.

Tabel 4. Uji Multikolinieritas
Variabel

VIF

Keterangan

Kepemimpinan

8.609

Bebas Multikolinieritas

Kedisiplinan

6.312

Bebas Multikolinieritas

Pengawasan

8.168

Bebas Multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2020.
Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model penelitian terjadi
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians
dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan
jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model penelitian yang baik adalah yang
homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat
dilihat pada Gambar 3. Dalam gambar scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar
tidak beraturan dan tidak membentuk suatu pola, sehingga dapat dikatakan model regresi yang
diajukan terhindar dari heteroskedastisitas.

Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas
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Uji Hipotesis
Uji Pengaruh Langsung
Hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung kepemimpinan dan
kedisiplinan terhadap pengawasan.
Model persamaan :
Pengawasan = β0 + β1 X1 + β2 X2 + ε1
Dari model persamaan didapat hasil sebagai berikut:

Dari hasil hasil perhitungan persamaan pertama di dapat model persamaan sebagai berikut :
Z = -2.854 + 0.653 X1 + 0.333 X2 atau Z= 0.626 X1+ 0.332 X2
Dari hasil uji hipotesis I diketahui masing-masing variabel penelitian berpengaruh terhadap
terikatnya maka dapat disimpulkan ada pengaruh secara langsung variabel kepemimpinan dan
kedisiplinan terhadap pengawasan.
Pengaruh Tidak Langsung
Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung kepemimpinan
dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan melalui pengawasan.
Model persamaan :
Kinerja karyawan = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 Z + ε2
Dari model persamaan didapat hasil sebagai berikut:
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Dari hasil hasil perhitungan persamaan didapat model persamaan sebagai berikut :
Y = 4.367 + 0.442 X1 + 0.220 X2 + 0.261 X + ε2 atau
Y = 0.462 X1+ 0.239 X2 + 0.284 Z

Analisis Jalur
Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis
jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antara variabel
yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Apa yang dilakukan analisis jalur adalah
menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel. Hubungan langsung terjadi jika satu
variabel mempengaruhi variabel lainnya tanpa ada variabel ketiga yang memediasi
(intervening) hubungan kedua variabel tadi. Hubungan tidak langsung adalah jika ada variabel
ketiga yang memediasi hubungan variabel ini. Pada penelitian ini telah dirumuskan hipotesis
yang menyatakan bahwa ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antara variabel
bebas terhadap variabel.
Dari kerangka konsep penelitian yang ada pada Gambar 2, dapat dinyatakan dalam
bentuk persamaan sehingga membentuk sistem persamaan. Sistem persamaan ini ada yang
menamakan sistem persamaan simultan atau model struktural sebagai berikut :
1.Pengawasan

= β0 + β1 X1 + β2 X2 + ε1

2.Kinerja Karyawan

= β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 Z + ε2

Dalam analisis path, di samping ada pengaruh langsung juga terdapat pengaruh tidak
langsung dan pengaruh total. Koefisien pi dinamakan koefisien path pengaruh langsung.
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Untuk menghitung besarnya pengaruh tidak tidak langsung dan pengaruh total dihitung dengan
cara (1) Pengaruh langsung kepemimpinan dan kedisiplinan terhadap pengawasan = P1; (2)
Pengaruh tidak langsung kepemimpinan ke kinerja karyawan melalui pengawasan = P1 x P3;
(3) Pengaruh tidak langsung kedisiplinan terhadap kinerja karyawan melalui pengawasan = P2
x P3; (4) Pengaruh total dihitung dengan menjumlah pengaruh langsung dengan seluruh
pengaruh tidak langsung.
Berdasarkan model-model pengaruh tersebut, dapat disusun model lintas pengaruh
sebagai berikut. Model lintasan ini disebut analisis path, dimana pengaruh error ditentukan
sebagai berikut :

Dengan demikian dapat ditentukan besarnya pengaruh masing-masing dari jalur persamaan
yang dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Hasil Uji Analisis Path
Dari hasil analisis maka selanjutnya akan dilakukan uji validitas model di dalam analisis
path, yaitu dengan menggunakan koefisien determinasi dan theory trimming.
1) Koefisien Determinasi Total
Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan menggunakan formula
sebagai berikut :
R2m

= 1 – P2e1P2e2…P2ep

Dari hasil perhitungan dapat ditentukan koefisien determinasi total sebagai berikut :
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= 1 – (0.122)2 (0.082)2 = 0.978

Hasil tersebut dapat diketahui bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model
tersebut adalah sebesar 0.978 atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data
97.8% dapat dijelaskan oleh model tersebut. Sedangkan sisanya sebesar 2.2% dijelaskan oleh
variabel lain yang belum terdapat di dalam model dan error.
2) Theory Triming
Uji validitas koefisien path pada setiap jalur untuk pengaruh langsung adalah dengan
persamaan Regresi, menggunakan nilai p dari uji t, yaitu pengujian koefisien Regresi variabel
dibakukan secara parsial. Berdasarkan teori trimming, maka jalur-jalur yang non signifikan
dibuang, sehingga diperoleh model yang didukung oleh data empirik.
Dari hasil analisis diketahui bahwa kepemimpinan dan disiplin kerja berpengaruh positif
dan bermakna terhadap kinerja karyawan, pengawasan berpengaruh positif dan bermakna ke
kinerja karyawan, serta kepemimpinan dan disiplin kerja berpengaruh positif ke pengawasan.
Dengan demikian secara langsung dan tidak langsung variabel bebas kepemimpinan dan
disiplin kerja berpengaruh ke kinerja karyawan.
Pengaruh langsung :
a)X1 = 0,626
b)X2 = 0,333
Pengaruh tidak langsung :
X1→Y = (0.462 x 0.284) = 0.131
X2→Y =(0.239 x 0.284) = 0.067

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa variabel kepemimpinan berpengaruh dominan
dominan secara langsung antara kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap pengawasan,
dimana kepemimpinan sebagai variabel dominan dengan nilai beta terbesar yaitu 0,462.
Kepemimpinan yang diterapkan di PT. Sejahtera Bersama Motor ternyata memiliki
pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. Pengaruh positif kepemimpinan terhadap
kinerja karyawan ini menjelaskan bahwa kepemimpinan yang diterapkan pada perusahaan
mampu meningkatkan karyawan sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi kerja. Semua item
kepemimpinan dalam penelitian ini berhasil menunjukkan keterkaitannya dengan kinerja
karyawan diantaranya yaitu kemampuan mengambil keputusan, kemampuan memotivasi
karyawan, kemampuan komunikasi, kemampuan mengendalikan bawahan dan tanggung jawab
memberikan dampak pada kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas dari perusahaan.
Kemampuan mengambil keputusan ini berhasil mengungkapkan bahwa selama ini
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pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin sudah sesuai dengan situasi dan kondisi
sehingga karyawan merasa nyaman dan dapat menerima pengambilan keputusan tersebut.
Keputusan ini adalah memberikan motivasi kepada karyawan serta melakukan bujukan untuk
selalu meningkatkan kinerja sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi kinerja, dimana pada
akhirnya yang diuntungkan dalam situasi ini adalah perusahaan dan individu karyawan itu
sendiri. Selanjutnya adalah kemampuan memotivasi karyawan, hal ini menunjukkan bahwa
memotivasi karyawan tidak perlu membutuhkan keterampilan khusus oleh pemimpin, cukup
memahami momentum dan situasi serta kondisi dari karyawan PT. Sejahtera Bersama Motor
maka motivasi yang diberikan oleh pemimpin dapat diterima dengan baik oleh karyawan.
Selain itu, kemampuan komunikasi menjelaskan tentang keterampilan yang baik telah
diterapkan oleh pemimpin dalam memberikan bujukan untuk meningkatkan kinerja karyawan.
Terakhir yaitu kemampuan mengendalikan bawahan dan tanggung jawab yang bisa
memberikan dampak pada kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas dari perusahaan.
Hal ini menjelaskan bahwa PT. Sejahtera Bersama Motor sedang melaksanakan continuous
improvement. Ketika pemimpin menerapkan kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh
karyawan, masih banyak karyawan yang menunjukkan etos kerja yang tidak seharusnya
seperti, sering telatnya masuk kerja hingga target yang tidak tercapai. Namun, perlu dipahami
bahwa kebijakan tersebut sejatinya memiliki tujuan agar karyawan memiliki tanggung jawab,
disatu sisi pemimpin mampu mengendalikan karyawan melalui kebijakan yang telah
diterapkan.
Penelitian ini sejatinya berhasil membuktikan bahwa PT. Sejahtera Bersama Motor
memiliki pimpinan yang mampu untuk mengendalikan bawahannya sehingga mereka
memahami tanggung jawab masing-masing dengan baik. Selain itu, kondisi ini bisa diterima
dengan baik oleh karyawan. Hal ini terbukti dengan tidak adanya karyawan yang melakukan
protes atau komplain tentang pekerjaan yang diberikan sehari-hari. Penelitian ini juga didukung
oleh peneliti lain bahwasanya kepemimpinan memang memiliki dampak yang nyata terhadap
kinerja karyawan (Bana, 2016a; Firman Hakim, 2018; Hasibuan, 2018a; Hindriari, 2018a;
Indriyaningrum et al., 2017a; Jufrizen & Lubis, 2020a; Nurdiana et al., 2017a). Mereka
mengatakan bahwa kepemimpinan dapat meningkatkan kinerja karyawan secara efektif dan
efisien. Tentunya kepemimpinan ini sudah tepat dengan situasi dan kondisi dari karyawan,
dimana kesesuaian inilah yang menjadi dasar kinerja mengalami peningkatan. Walaupun
dalam beberapa penelitian dikatakan pengaruh dari kepemimpinan tidak selalu mampu
memberikan dampak nyata atau dampaknya tidak terlihat (Sapitri, 2019a).
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Selanjutnya yaitu pengaruh antara kedisiplinan terhadap kinerja karyawan. Hasil
penelitian ini memang menyebutkan bahwa variabel kedisiplinan memiliki pengaruh positif
terhadap kinerja karyawan. Adanya pengaruh positif tersebut menjelaskan bahwa setiap
perubahan kedisiplinan akan berdampak terhadap kinerja karyawan. Kinerja yang dimaksud
yaitu karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu melalui pemanfaatan
sarana yang disediakan oleh PT. Sejahtera Bersama Motor demi memberikan pelayanan yang
terbaik terhadap konsumen. Selain itu, karyawan juga memiliki tanggung jawab dan taat
terhadap peraturan yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini kemudian menjawab bahwa, jika
selama ini kinerja karyawan PT. Sejahtera Bersama Motor dapat diukur melalui penyelesaian
tugasnya secara efektif dan efisien berupa tercapainya target penjualan mobil baru dan
berkurangnya jumlah keluhan konsumen dalam setiap bulannya, maka terbukti memang telah
berjalan efektif dan efisien.
Hasil wawancara dengan pihak manajemen menunjukan bahwa terdapat indikasi belum
optimalnya kinerja karyawan PT. Sejahtera Bersama Motor yang dapat dilihat berdasarkan
menurunya daya jual karyawan. Indikasi ini nyatanya tidak terbukti karena karyawan sejatinya
telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, walaupun
kemudian masalah ini terutama dialami oleh karyawan bagian sales yang menangani penjualan
unit mobil baru. Menurunya penjualan di bagian sales menyebabkan proses penjualan cabang
berkurang dari target penjualan. Namun, jika dilihat dari hasil penelitian ini, penurunan daya
jual oleh bagian sales ternyata tidak semata-mata berasal dari kinerja, akan tetapi kebijakan
dan peraturan yang berlaku di perusahaan juga memiliki andil, sehingga kedepan perlu
melakukan perbaikan sehingga kinerja yang diharapkan perusahaan bisa dicapai secara optimal
oleh bagian sales. Hasil penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang
memang mengatakan bahwa kedisiplinan memang memberikan dampak terhadap kinerja
karyawan, karena ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan mampu memberikan
kontribusi terhadap kinerja. Hal ini disebabkan karena penyusunan kebijakan selalu berasal
dari permasalahan dilapangan terkait dengan kinerja, sehingga jika secara konsisten karyawan
menaati kebijakan yang sudah dilaksanakan maka kinerja yang diharapkan mampu tercapai
secara optimal (David & Dewi, 2017b; Fitriano, Lumbantobing, Agustina, Munthe, et al., 2020;
Yuwanda & Nugroho, 2020a).
Selanjutnya adalah pengaruh pengawasan terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini
membuktikan bahwa pengawasan memang berdampak terhadap kinerja karyawan. Hasil
penelitian ini mengandung arti bahwa semakin baik pengawasan yang diberikan perusahaan
akan membuat kinerja karyawan semakin baik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa
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pengawasan yang diterapkan perusahaan dapat diterima dengan baik oleh karyawan, terbukti
dengan tidak adanya keluhan karyawan dalam menerima model pengawasan yang diterapkan
perusahaan (Kolim et al., 2020a; Nugraheni et al., 2014a).
Terakhir yaitu terkait dengan pengaruh kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja
karyawan melalui pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan berperan
dalam memberikan dampak terhadap kinerja karyawan. Untuk membahas ini, maka perlu
dijabarkan sebagai berikut, jika kinerja karyawan PT. Sejahtera Bersama Motor selama ini
diukur melalui penyelesaian tugasnya secara efektif dan efisien berupa tercapainya target
penjualan mobil baru dan berkurangnya jumlah keluhan konsumen dalam setiap bulannya.
Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan sudah baik, hanya teknis dilapangan
yang perlu ditingkatkan. Hal ini karena pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan saat ini
belum bisa diterima dengan baik oleh karyawan sehingga yang dibutuhkan agar dapat
ditingkatkan yaitu dengan melakukan komunikasi kepada karyawan antara pimpinan dan
karyawan.
Hasil wawancara dengan pihak manajemen sejatinya juga menunjukan bahwa terdapat
indikasi belum optimalnya kinerja karyawan PT. Sejahtera Bersama Motor yang dapat dilihat
berdasarkan menurunya daya jual karyawan. Masalah ini terutama dialami oleh karyawan
bagian sales yang menangani penjualan unit mobil baru. Menurunya penjualan di bagian sales
menyebabkan proses penjualan cabang berkurang dari target penjualan. Rendahnya etos kerja
yang ditunjukan para pegawai PT. Sejahtera Bersama Motor diduga terkait dengan
kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan selama ini. Hal ini kemudian ditambah dengan
permasalahan lain yaitu suasana kerja di PT. Sejahtera Bersama Motor kurang baik karena
masih ada karyawan yang santai pada saat jam kerja. Penerapan kepemimpinan hingga
menimbulkan suasana kerja yang kurang baik merupakan masalah komunikasi yang harus
diselesaikan. Hal ini karena ketidaksesuaian kepemimpinan dengan karyawan seringkali timbul
berdasarkan minimnya komunikasi, dimana dalam penelitian ini tampak pengawasan yang
dilakukan sudah baik dan dilapangan banyak karyawan yang merasa tidak sesuai sehingga
dinilai kepemimpinan yang diterapkan tidak sesuai walaupun pemimpin sudah berusaha untuk
menerapkan kepemimpinan yang dianggap sesuai dengan situasi dan kondisi di PT. Sejahtera
Bersama Motor. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang mengatakan hal serupa (Ginting,
2018; Katidjan et al., 2017).
Untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi tersebut, PT. Sejahtera Bersama
Motor berinisiatif untuk menggunakan model kepemimpinan persuasif dimana pimpinan
menggunakan pendekatan dengan cara mengajak dan membujuk karyawan agar dapat bekerja
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semaksimal mungkin. Bentuk kebijakan pimpinan ini dilakukan dengan cara selalu
memberikan arahan dan motivasi setiap minggu sekali kepada karyawan agar dapat
meningkatkan kinerjanya. Sebagai tambahan, perusahaan telah menerapkan disiplin kerja yang
baik bagi karyawan dengan berbagai aturan yang ada seperti absensi bagi karyawan yang
dilaksanakan setiap hari, penetapan jam kerja bagi karyawan dan adanya target yang diberikan
kepada karyawan disertai dengan insentif dan bonus. Namun, pada pelaksanaannya masih
banyak karyawan yang bekerja tidak sesuai dengan standar disiplin yang ada pada perusahaan
seperti masih sering terlambat masuk dan masih banyak karyawan yang bekerja belum sesuai
target, sehingga membutuhkan perhatian khusus bagi pihak manajemen perusahaan dalam
mengevaluasi kinerja karyawan. Hal ini sejatinya terjadinya bukan karena ketidaksesuaian
dalam penerapan kepemimpinan, akan tetapi lebih kepada komunikasi yang diberikan
pemimpin kepada karyawan terkait dengan kebijakan yang ada sejatinya akan berdampak baik
bagi masa depan perusahaan sehingga juga akan membawa dampak baik bagi karyawan secara
panjang, namun komunikasi ini sepertinya belum dipahami oleh karyawan bahwa kebijakan
tersebut akan membawa dampak positif secara jangka panjang.
Untuk menjembatani permasalahan kepemimpinan dan kedisiplinan yang dianggap
kurang efektif, maka perusahaan menerapkan pengawasan kerja bagi karyawan melalui
kebijakan laporan kerja harian, mingguan dan bulanan yang wajib diserahkan karyawan kepada
pihak manajemen perusahaan. Secara khusus, bagi salesman yang bertugas di lapangan telah
dibekali dengan mobile phone yang disertai dengan aplikasi GPS sehingga mempermudah
pimpinan perusahaan untuk memantau posisi karyawan saat jam kerja. Namun, penting untuk
dipahami bahwa pengawasan yang efektif membutuhkan komitmen dan pengalaman dari
pengawas itu sendiri agar benar-benar mampu menciptakan kinerja karyawan yang sesuai
dengan harapan (Jimoh et al., 2017; Moin et al., 2020). Komitmen dan pengalaman yang
dimiliki oleh pemimpin sebagai pengawas di PT. Sejahtera Bersama Motor selama ini menjadi
paradox karena rotasi atau pergantian pemimpin dilakukan tanpa tenggang waktu yang jelas
sehingga terjadi gap komitmen dan pengalaman oleh pemimpin sebagai pengawas yang
mengakibatkan penerapan kebijakan dan komunikasi yang dibangun antara pemimpin sebagai
pengawas dan karyawan kurang efektif dan efisien. Terlebih dari hal tersebut, karyawan mulai
merasa tidak nyaman dengan situasi dan kondisi ini sehingga menyebabkan keterlambatan
kerja dan hal-hal negatif lainnya, walaupun dalam kenyataannya pemimpin sudah melakukan
berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini.
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PENUTUP
Penelitian ini berhasil menjawab tujuan penelitian terkait dengan peran kepemimpinan
dan kedisiplinan terhadap kinerja melalui pengawasan. Bahwasanya kinerja mengalami
peningkatan, walaupun dalam kenyataannya terjadi permasalahan pada bagian komunikasi
sehingga menimbulkan ketidaknyamanan hingga menurunnya etos kerja karyawan. Terlebih
dari itu, output yang dihasilkan masih dalam kondisi stabil sehingga bisa dikatakan bahwa
pengawasan yang dilakukan sudah berada dalam kondisi yang baik, namun perlu untuk
dilakukan perbaikan secara berkelanjutan, terutama melakukan komunikasi yang baik antara
pemimpin dan karyawan. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah perlu menambahkan variabel
komunikasi, kepuasan kerja serta komitmen yang kemudian dikaitkan dengan kepemimpinan
serta kedisiplinan karena terdapat indikasi bahwa komunikasi yang kurang efektif
menyebabkan penurunan kepuasan kerja dan komitmen oleh karyawan di PT. Sejahtera
Bersama Motor.
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