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PT. Karyadeka Alam Lestari Semarang adalah suatu perusahaan yang 
bergerak dibidang Rubber Plantations (Perkebunan). Dari survei awal diketahui 
kelemahan dalam kinerja karyawan yang dilihat dari tingginya tingkat 
ketidakhadiran karyawan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana disiplin, pengawasan kerja dan 
kinerja karyawan, adakah pengaruh disiplin dan pengawasan kerja terhadap 
kinerja karyawan secara parsial maupun simultan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan menganalisis bagaimana disiplin, pengawasan kerja dan kinerja 
karyawan PT. Karyadeka Alam Lestari Semarang, untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh disiplin dan pengawasan kerja terhadap kinerja karyawan 
PT. Karyadeka Alam Lestari Semarang baik secara parsial maupun simultan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Karyadeka Alam 
Lestari Semarang sebanyak 340 orang sedangkan sampelnya sebanyak 77 orang. 
Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu disiplin (X1) dan 
pegawasan kerja (X2) serta variabel terikat yaitu kinerja karyawan (Y). Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner (angket) dan 
dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisis deskriptif persentase dan analisis regresi linier berganda.  

Hasil penelitian dari perhitungan deskriptif persentase menunjukkan variabel 
disiplin dengan skor rata-rata 75,12% termasuk dalam kategori tinggi, variabel 
pengawasan kerja dengan skor rata-rata 77,92% termasuk dalam kategori tinggi, 
dan variabel kinerja karyawan sebesar 80,32% termasuk kategori tinggi, dengan 
menggunakan SPSS 16 diperoleh persamaan regresi berganda Ŷ = 8,592 + 
0,244X1 + 0,678X2. Hasil uji F menunjukkan F hitung = 71.494 dengan nilai 
signifikansi = 0,000 < 0,05 yang berarti H3 yang berbunyi “Ada pengaruh 
signifikan disiplin dan pengawasan kerja terhadap kinerja karyawan PT. 
Karyadeka Alam Lestari Semarang” diterima. Hasil uji parsial dari variabel 
disiplin diperoleh t hitung = 2.680 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 hal ini 
berarti H1 yang menyatakan “ada pengaruh signifikan disiplin terhadap kinerja 
karyawan ” diterima, dari variabel pengawasan kerja diperoleh thitung = 8.727 
dengan nilai signifikansi antara 0,000 < 0,05 hal ini berarti H2 yang menyatakan 
“ada pengaruh signifikan pengawasan kerja terhadap kinerja karyawan” diterima. 
Koefisien determinasi secara simultan disiplin dan pengawasan kerja bersama-
sama mempengaruhi kinerja karyawan PT. Karyadeka Alam Lestari Semarang 
sebesar 65%, secara parsial disiplin mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 
(0,297)2 atau 8,8%, dan pengawasan kerja mempengaruhi kinerja karyawan 
sebesar (0,712)2 atau 50,69%. 



 

Simpulan bahwa disiplin masuk dalam kategori tinggi, pengawasan kerja 
masuk dalam kategori tinggi dan kinerja karyawan PT. Karyadeka Alam Lestari 
Semarang masuk dalam kategori tinggi. Disiplin memiliki pengaruh terhadap 
kinerja karyawan dengan kontribusi sebesar 8,8%. Pengawasan kerja memiliki 
pengaruh terhadap kinerja karyawan dengan kontribusi sebesar 50,69%. Disiplin 
dan pengawasan kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja 
karyawan dengan kontribusi 65%. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini 
adalah pada indikator waskat yaitu diharapkan pimpinan dapat menerapkan 
waskat (pengawasan melekat) yang lebih baik dengan menciptakan suatu 
mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan dapat dipantau dengan mudah 
sehingga secara otomatis gejala timbulnya penyimpangan atau kesalahan dapat 
dilihat dengan segera yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan 
terhadap para karyawannya. Pada indikator perbandingan pelaksanaan dengan 
standar dan analisis penyimpangan yaitu diharapkan pimpinan dapat menerapkan 
program kerja yang terorganisir dengan cara menentukan standar pelaksanaan dan 
tujuan perencanaan perusahaan, hal ini bertujuan untuk menganalisis apabila 
terjadi penyimpangan. Bagi peneliti lain yang ingin meneliti dengan tema yang 
sejenis disarankan untuk menggunakan alat ukur variabel lain. 

 
 

 
 

 
 




