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ABSTRAK. Masalah yang ditemukan adalah Penurunan penjualan sepeda motor Honda 

Supra dalam kurun waktu 2011-2015. Tingkat  absensi tertinggi karyawan terjadi pada 

bulan Oktober 2016 sebesar 6,7% dan terendah terjadi pada bulan Februari 2016 sebesar 

0,8%. Ketidakhadiran karyawan dikarenakan sakit, izin, dan tanpa alasan yang jelas. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Metode Penelitian ini menggunakan adalah deskriptif. Penentuan informan 

menggunakan teknik Purposive Sampling. Adapun informan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: Manajer Dealer, Kepala Mekanik, Kepala Marketing dan Karyawan. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan di dealer motor Honda 

Kabupaten Tasikmalaya termasuk gaya kepemimpinan otoriter, hambatan-hambatan 

yang dihadapi pemimpin adalah masih adanya karyawan yang belum mengerti akan 

kedudukan dan tugasnya, hal ini disebabkan karena keterbelakangan pengetahuan. 

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penerapan gaya pimpinan adalah dengan 

memberikan motivasi kepada karyawan, memelihara dan mengembangkan jaringan 

dengan pihak di luar organisasi, penyerapan segala bentuk informasi oleh pimpinan, dan 

memotivasi karyawan.  

 

Kata Kunci : Gaya, Kepemimpinan, Dealer.  

 

ABSTRACT. Problems found are Decrease Honda motorcycle sales Supra in the 

period 2011-2015. The highest employee absentee rate occurred in October 2016 of 

6.7% and the lowest occurred in February 2016 of 0.8%. Employee absenteeism due to 

illness, permission, and no apparent reason. The research method used in this research 

is qualitative research. This research uses qualitative technique. Determination of 

informants using Purposive Sampling technique. The informants in this study are as 

follows: Manager Dealer, Head of Mechanics, Head of Marketing and Employees. 

Based on the results of research shows that the leadership in Honda motor dealer 

Tasikmalaya Regency including authoritarian leadership style, the obstacles faced by 

the leader is still the existence of employees who do not understand the position and 

duties, this is due to the backwardness of knowledge. Efforts in overcoming obstacles in 

the application of leadership style is to provide motivation to employees, maintain and 

develop networks with parties outside the organization, absorption of all forms of 

information by the leadership, and motivate employees. 

 

Keywords: Style, Leadership, Dealer 

 

PENDAHULUAN 

Sampai saat ini, kepemimpinan masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji 

dan diteliti, karena paling sering diamati namun merupakan fenomena yang sedikit 

dipahami. Dalam dunia bisnis, gaya kepemimpinan berpengaruh kuat terhadap jalannya 

organisasi dan kelangsungan hidup organisasi. Menurut Suranta (2002: 45) : 
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”keberadaan pemimpin sangat penting karena ia mempunyai peranan yang sangat 

strategis dalam mencapai tujuan perusahaan. Kepemimpinan merupakan tulang 

punggung pengembangan organisasi karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit 

untu mencapai tujuan organisasi. Maka dari itu, tantangan dalam mengembangkan 

strategi organisasi yang jelas terutama terletak pada organisasi di satu sisi dan 

tergantung pada kepemimpinan. 

Begitu pentingnya peran kepemimpinan dalam sebuah organisasi menjadi fokus 

yang menarik perhatian para peneliti bidang perilaku keorganisasian. Kualitas dari 

pemimpin sering kali dianggap sebagai faktor terpenting yang menentukan keberhasilan 

atau kegagalan organisasi. Seorang pemimpin yang efektif harus tanggap terhadap 

perubahan, mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan sumber daya manusianya 

sehingga mampu memaksimalkan kinerja organisasi dan memecahkan masalah dengan 

tepat. Pemimpin yang efektif sanggup mempengaruhi para pengikutnya untuk 

mempunyai optimisme yang lebih besar, rasa percaya diri, serta komitmen kepada 

tujuan dan misi organisas. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap pemimpin 

berkewajiban untuk memberikan perhatian sungguh-sungguh dalam membina, 

menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi karyawan di lingkungannya agar dapat 

mewujudkan stabilitas organisasi dan peningkatan produktivitas yang berorientasi pada 

tujuan organisasi. 

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang 

pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya 

kepemimpinan cocok apabila tujuan perusahaan telah dikomunikasikan dan bawahan 

telah menerimanya. Seorang pemimpin harus menerapkan gaya kepemimpinan untuk 

mengelola bawahannya, karena seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi 

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Konsep kepemimpinan yang 

berkembang pesat ini adalah konsep kepemimpinan transaksional dan tranformasional 

Netral Jaya Motor Tasikmalaya adalah Netral Jaya Motor terbesar di Kabupaten 

Tasikmalaya. Netral Jaya Motor Tasikmalaya yang telah bersertifikasi 3S (Sales, 

Service, Spare Parts), berdiri di areal tanah seluas 3.000 meter persegi. Netral Jaya 

Motor Tasikmalaya memiliki prinsip dasar, yaitu saling menghormati sesama dengan 

tiga unsur kebahagiaan (kebahagiaan membeli, kebahagiaan menjual, kebahagiaan 

menciptakan). Sedangkan prinsip Perusahaan, yang dimiliki adalah Netral Jaya Motor 

Tasikmalaya berdedikasi untuk mensuplai produk berkualitas terbaik dengan harga yang 

sesuai untuk kepuasan konsumer di Kabupaten Tasikmalaya. 

Kebijaksanaan Manajemen selalu memiliki ambisi dan energitas, menghargai 

teori, mengembangkan ide-ide baru dan menggunakan waktu dengan sebaikbaiknya. 

selalu berusaha mengembangkan diri semata-mata demi kepuasan konsumen di 

Kabupaten Tasikmalaya. Netral Jaya Motor Tasikmalaya berjuang untuk memberikan 

produk dan servis yang paling diinginkan oleh pelanggan kami dimanapun ia berada. 

Netral Jaya Motor Tasikmalaya merupakan perusahaan keluarga yang telah melakukan 

transisi, yaitu dari ayahanda Suryadi Tandio kepada puteranya Haryadi Tandio. Hingga 

saat ini, mereka masih memimpin di perusahaan, hanya saja memiliki intensitas yang 

berbeda. Suryadi Tandio sudah tidak terlalu aktif dalam mengelola, tetapi pelimpahan 

kebijaksanaan, wewenang, keputusan dan manajerial sedikit demi sedikit dialihkan 

kepada penerusnya, yaitu Haryadi Tandio.  

Kepemimpinan Haryadi Tandio menerapkan gaya kepemimpinan 

transformasional. Dibandingkan dengan kepemimpinan Suryadi Tandio, kepemimpinan 
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Haryadi Tandio nampak karyawan lebih merasa termotivasi dan menunjukkan kinerja 

yang baik, hal ini dapat dilihat dari masalah sebagai berikut: 

1. Tingkat perputaran karyawan berdasarkan survei pendahuluan antara tahun 2011 

sampai 2015, ditemukan tingkat perputaran yang terjadi pada masa transisi ini telah 

mencapai penurunan. Tingkat perputaran pertahun pada kepemimpinan Suryadi 

Tandio adalah 4% atau 42 orang dalam setahun. Sedangkan di bawah kepemimpinan 

Haryadi Tandio, tingkat perputaran dapat ditekan menjadi 2% per tahun atau sekitar 

21 orang dalam satu tahun. 

2. Penurunan penjualan sepeda motor Honda Supra dalam kurun waktu 2011-2015.  

Penurunan penjualan sepeda motor Honda Supra yang secara bertahap dan mampu 

meruntuhkan dominasi motor bebek sebagai favorit. 

3. Tingkat  absensi tertinggi karyawan terjadi pada bulan Oktober 2016 sebesar 6,7% 

dan terendah terjadi pada bulan Februari 2016 sebesar 0,8%. Ketidakhadiran 

karyawan dikarenakan sakit, izin, dan tanpa alasan yang jelas. 

Selain masalah naik turunya absensi, perusahaan juga berhadapan dengan 

masalah indisipliner, misalnya karyawan sering datang terlambat atau pulang sebelum 

waktunya, kemungkinan berkaitan erat dengan inti permasalahan, yaitu kepuasan kerja 

masing-masing karyawan yang kurang diperhatikan oleh pihak manajemen dan 

kurangnya interaksi komunikasi atasan dengan para karyawan serta kurangnya 

penerapan reward and punishment bagi karyawan. Berdasarkan waawancara dengan 

beberapa karyawan Dealer Honda Tasikmalaya. Pimpinan perusahaan sering 

mengadakan rapat, didalam rapat membahas tentang rencana dan kegiatan evaluasi 

perusahaan termasuk didalamnya adalah sharing antara pimpinan perusahaan dan 

karyawan. Pimpinan perusahaan menerima kritik dan saran yang membangun dari 

karyawan untuk membangun perusahaan menjadi lebih baik. Tetapi pimpinan 

perusahaan kurang menerapkan reward and punisment, yaitu ketegasan seorang 

pemimpin kurang diterapkan sehingga karyawan masih merasa kurang jera bila 

melakukan kesalahan. 

 

KAJIAN PUSTAKA  

2.1. Kepemimpinan  

Pemimpin dan kepemimpinanya pada hakikatnya memiliki kaitan yang sangat 

erat, Pemimpin dan Kepemimpinan merupakan dua istilah yang bisa dibedakan tetapi 

tidak dapat dipisahkan. Pemimpin pada dasarnya orang yang melaksanakan 

kepemimpinan dan merujuk pada diri pribadi seorang pemimpin, sedangkan 

kepemimpinan merujuk kepada proses kegiatan yang berlangsung. Kata pemimpin 

(leader) memiliki bermacam-macam pengertian, sehingga saat ini banyak dijumpai 

definisi mengenai pemimpin dari masing-masing ahli. Menurut Pasolong (2015: 71) 

bahwa kepemimpinan yang baik sebagai berikut:  

Perilaku yang diharapkan dari kepemimpinan birokrasi adalah perilaku yang 

menyesuaikan dengan situasi di lingkungan birokrasi. Jika di lingkungan birokrasi 

banak yang tidak jujur, maka pemimpin birokrasi harus memberikan contoh 

kepada bawahannya dengan berperilaku jujur. Jika para bawahan ditemukan tidak 

disiplin, maka pemimpin memberikan contoh kepada bawahannya dengan 

berperilaku disiplin. Jika dalam birokrasi ditemukan banyak yang korup, maka 

pemimpin birokrasi harus berani memberikan sanksi berdasarkan peraturan dan 
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perundang-undangan yang ada, dan pemimpin birokrasi memberikan contoh 

bahwa memang dirinya bersih tidak bebas dari perilaku korup.  

Pendapat tersebut di atas merupakan suatu prilaku kepemimpinan yang dari 

seorang pemimpin suatu organisasi, perilaku seorang pemimpin yang baik tentu akan 

menjadi contoh yang baik pula bagi bawahanya dan perilaku tersebut akan mentukan 

seberapa jauh seorang pemimpin dapat mengerakan para bawahannya guna mencapai 

tujuan dari organisasi yang ia pimpin.  

Gaya kepemimpinan menurut Hasibuan (2012:70) menyatakan gaya 

kepemimpinan sebagai berikut:  

1. Kepemimpinan Otoriter  

Adalah jika kekuasaan atau wewenang, sebagian besar mutlak tetap berada 

pada pimpinan atau kalau pimpinan itu menganut sistem sentralisasi 

wewenang, pengambilan keputusan dan kebijakan hanya ditetapkan sendiri 

oleh pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide 

dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.  

2. Kepemimpinan Partisipatif.  

Adalah apabila dalam kepemimpinan dilakukan dengan cara persuasif, 

menciptakan kerjasama yang serasi, menimbulkan loyalitas dan partisipasi 

bawahan agar berusaha memiliki organisasi  

3. Kepemimpinan Delegatif.  

Apabila seseorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahan 

dengan agak lengkap. Dengan demikian, bawahan dapat mengambil 

keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan 

pekerjaannya.  

Hasibuan (2012: 70) membagi gaya kepemimpinan kedalam tiga bagian, yakni 

:” kepemimpinan otoriter, kepemimpinan partisipatif dan kepemimpinan delegatif”. 

Pendapat tersebut lebih menekankan gaya kepemimpinan kedalam bentuk atau tipe-tipe 

kepemimpinan, karena ketiga hal tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda 

masih menurut Rivai (2009:107) menjelaskan bahwa:  

Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku dan strategi yang disukai dan 

sering diterapkan oleh seorang pemimpin dalam rangka mencapai sasaran 

organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

yaitu pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan pemimpin, 

dengan menyatukan tujuan organisasi dengan tujuan individu atau pegawai, 

dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran yang telah menjadi komitmen 

bersama.  

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah suatu yang sering dipakai oleh seorang pemimpin untuk 

mencapai tujuan atau sasaran yang menjadi kesepakatan bersama yang berdasarkan pola 

perilaku dan strategi yang disukai pemimpin tersebut. Gaya kepemimpinan memiliki 

macam-macam tipe yang berbeda.  

Masih menurut Rivai (2009:105) gaya kepemimpinan mempunyai beberapa 

indikator, yakni :  

a. Watak  

b. Visi  

c. Kemampuan  

d. Memberi Motivasi  
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e. Memberikan Arahan  

f. Melakukan Evaluasi  

Penjelasannya adalah: 

Add 1. Watak dianggap sangat penting dalam mempengaruhi orang lain atau bawahan 

karena sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah 

laku, budi pekerti, tabiat atau sifat seseorang.  

Add 2. Visi merupakan suatu pandangan jauh tentang tujuan dan apa yang harus 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara jelas menerangkan 

gambaran sistem yang ingin dicapai sesuai dengan yang disepakati bersama.  

Add 3. Kemampuan seorang pemimpin merupakan suatu usaha yang secara sistenatis 

dan dilakukan untuk mengubah situasi dan kondisi ke taraf yang lebih sempurna.  

Add 4. Memberi motivasi adalah memberi suatu sugesti atau dorongan yang muncul 

karena diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau dari diri sendiri, 

dorongan tersebut bermaksud agar orang tersebut menjadi orang yang lebih baik 

dari yang sebelumnya.  

Add 5. Memberikan arahan perintah resmi seorang pemimpin kepada bawahannya yang 

berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu dan jika tidak dilaksanakan akan 

mendapat sanksi.  

Add 6. Melakukan evaluasi mrupakan proses pengukuran atau penilaian efektifitas 

strategi yang digunakan untuk dalam upaya mencapai tujuan suatu instansi.  

Keenam hal tersebut memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya dalam 

memperlihatkan gaya seorang pemimpin, baik itu menyangkut watak, visi dan 

kemampuan seorang pemimpin dalam memberikan motivasi, arahan maupun 

melakukan evaluasi kepada para bawahannya.  

Gaya kepemimpinan merupakan cara yang diambil seseorang dalam rangka 

mempraktekkan kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan bukan bakat, oleh karena itu, 

gaya kepemimpinan dapat dipelajari dan dipraktekkan dan dalam penerapannya harus 

disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Setiap pemimpin perlu menentukan corak dan 

gaya kepemimpinan agar tampak seni kepemimpinannya dalam memimpin, corak dan 

gaya kepemimpinan bisa telihat dari sikap pemimpin, yaitu sebagai pemimpin, guru, 

pembina, bapak, dan teman seperjuangan. 

Seorang pemimpin dapat menentukan gaya kepemimpinannya sendiri, yang 

ditentukan oleh prilaku maupun gagasan-gagasan yang dihasilkannya, dengan begitu, 

maka prilaku dan gagasan-gagasan yang diperlihatkan oleh seorang pemimpin, akan 

dapat menggambarkan gaya kepemimpinan yang secara langsung dapat diketahui oleh 

para bawahannya selaku rekan kerja dari pemimpin tersebut.  

Gaya kepemimpinan yang terdapat dalam setiap organisasi dipandang sebagai suatu 

proses kunci dari keberhasilan organisasi yang bersangkutan. Gaya kepemimpinan 

merupakan prilaku pemimpin terhadap pengikutnya, atau cara yang digunakan 

pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Terdapat perbedaan pola prilaku 

yang diterapkan oleh seorang pemimpin dengan pemimpin lain dalam mempengaruhi 

anggotanya.  

Gaya kepemimpinan memiliki keterikatan terhadap pengambilan keputusan yang 

diambil oleh seorang pemimpin menyangkut langkah-langkah demi kemajuan 

organisasinya. Pengambilan keputusan pada dasarnya merupakan penetapan suatu 

alternatif pemecahan masalah yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada, untuk itu 

diperlukan teknik pengambilan keputusan dengan membuat langkah-langkah yang logis 
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dan sistematis yang meliputi, merumuskan masalah, mengumulkan informasi, memilih 

pemecahan yang paling layak dan melaksanakan keputusan.  

Pengambilan keputusan dari seorang pemimpin penting untuk diperhatikan. Baik 

itu cara pemimpin tersebut dalam merumuskan masalah, mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan, memilih pemecahan yang paling layak untuk menghindari terjadinya hal-

hal yang tidak diinginkan kelak dan yang terakhir yakni pelaksanaan keputusan yang 

telah melewati proses-proses sebelumnya.  

2.2. Pendekatan Masalah 

Gaya kepemimpinan yang efektif dibutuhkan pemimpin untuk dapat 

meningkatkan kinerja semua pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan 

demikian, gaya kepemimpinan dapat menjadi pedoman yang baik dalam peningkatan 

keefektivitasan kinerja pegawai. Gaya kepemimpinan sangat diperlukan bila suatu 

organisasi atau instansi ingin mencapai suatu tujuan yang diinginkan yaitu efektifnya 

kerja pegawai. Terlebih lagi pegawai-pegawai yang baik, selalu ingin memberikan 

kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi atau instansi tersebut. Untuk 

membangkitkan gairah para pegawai memerlukan gaya kepemimpinan sebagai dasar 

motivasi eksternal untuk menjaga tujuan-tujuan mereka tetap harmonis. 

 Gaya kepemimpinan sangat diperlukan bila suatu organisasi atau instansi ingin 

mencapai suatu tujuan yang diinginkan yaitu efektifnya kerja pegawai. Terlebih lagi 

pegawai-pegawai yang baik, selalu ingin memberikan kontribusi dalam pencapaian 

tujuan organisasi atau instansi tersebut. Untuk membangkitkan gairah para pegawai 

memerlukan gaya kepemimpinan sebagai dasar motivasi eksternal untuk menjaga 

tujuan-tujuan mereka tetap harmonis. Gaya kepemimpinan yang efektif dibutuhkan 

pemimpin untuk dapat meningkatkan kinerja semua pegawai dala mencapai tujuan 

organisasi sebagai instansi pelayanan publik. Dengan demikian, gaya kepemimpinan 

dapat menjadi pedoman yang baik dalam peningkatan keefektivitasan kinerja pegawai 

Gaya kepemimpinan yang efektif dibutuhkan pemimpin untuk dapat 

meningkatkan kinerja semua pegawai dala mencapai tujuan organisasi sebagai instansi 

pelayanan publik. Dengan demikian, gaya kepemimpinan dapat menjadi pedoman yang 

baik dalam peningkatan keefektivitasan kinerja pegawai. Gaya kepemimpinan sangat 

diperlukan bila suatu organisasi atau instansi ingin mencapai suatu tujuan yang 

diinginkan yaitu efektifnya kerja pegawai. Terlebih lagi pegawai-pegawai yang baik, 

selalu ingin memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi atau instansi 

tersebut. Gaya kepemimpinan yang efektif dibutuhkan pemimpin dapat meningkatkan 

kinerja semua pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.  

Rivai (2009:107) menjelaskan bahwa:  

Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku dan strategi yang disukai dan 

sering diterapkan oleh seorang pemimpin dalam rangka mencapai sasaran 

organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

yaitu pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan pemimpin, 

dengan menyatukan tujuan organisasi dengan tujuan individu atau pegawai, 

dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran yang telah menjadi komitmen 

bersama. 

Rivai (2009:105) mengemukakan gaya kepemimpinan mempunyai beberapa 

indikator, yakni :  
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1. Watak  

Watak dianggap sangat penting dalam mempengaruhi orang lain atau 

bawahan karena sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran 

dan tingkah laku, budi pekerti, tabiat atau sifat seseorang 

2. Visi  

Visi merupakan suatu pandangan jauh tentang tujuan dan apa yang harus 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara jelas menerangkan 

gambaran sistem yang ingin dicapai sesuai dengan yang disepakati bersama 

3. Kemampuan  

Kemampuan seorang pemimpin merupakan suatu usaha yang secara 

sistenatis dan dilakukan untuk mengubah situasi dan kondisi ke taraf yang 

lebih sempurna 

4. Memberi Motivasi  

Memberi motivasi adalah memberi suatu sugesti atau dorongan yang muncul 

karena diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau dari diri sendiri, 

dorongan tersebut bermaksud agar orang tersebut menjadi orang yang lebih 

baik dari yang sebelumnya 

5. Memberikan Arahan  

Memberikan arahan perintah resmi seorang pemimpin kepada bawahannya 

yang berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu dan jika tidak 

dilaksanakan akan mendapat sanksi 

6. Melakukan Evaluasi  

Melakukan evaluasi mrupakan proses pengukuran atau penilaian efektifitas 

strategi yang digunakan untuk dalam upaya mencapai tujuan suatu instansi. 

 

METODE PENELITIAN 

Di dalam penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan jenis penelitian yang 

dipakai, agar dalam melakukan penelitian, peneliti dapat dengan mudah melakukan 

penelitian tersebut. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Sampel dengan penelitian kualitatif bukan dinamakan dengan 

responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan. Mengingat penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan seluas dan selengkap mungkin mengenai gaya 

kepemimpinan di Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya, dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode Purposive sampling. 

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan mewawancarai informan 

adalah sebagai berikut: 

1. Manajer Dealer     1 orang 

2. Kepala Mekanik     1 orang 

3. Kepala Marketing     1 orang 

4. Karyawan      5 orang 

Jumlah      8 orang 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Watak Pimpinan Dealer  Motor Honda Kabupaten Tasikmalaya  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, sikap atau karakter 

yang  ditunjukan oleh Pimpinan Dealer mengarah kepada gaya otoriter. Tipe 
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kepemimpinan yang otoriter biasanya berorientasi kepada tugas. Artinya dengan tugas 

yang diberikan oleh suatu lembaga atau suatu organisasi, maka kebijaksanaan dari 

lembaganya ini akan diproyeksikan dalam bagaimana ia memerintah kepada 

bawahannya agar kebijaksanaan tersebut dapat tercapai dengan baik. Di sini bawahan 

hanyalah suatu mesin yang dapat digerakkan sesuai dengan kehendaknya sendiri, 

inisiatif yang datang dari bawahan sama sekali tak pernah diperhatikan.  

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat dikatakan bahwa Pimpinan 

Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya hanya menuntut pada pekerjaan yang harus 

cepat diselesaikan tanpa memikirkan kondisi psikologis dari para karyawannyanya. 

Padahal dalam sebuah organisasi yang bertugas untuk melayani konsumen dengan sigap 

kondisi karyawannyanya harus diperhatikan. Bagaimana pegawai dapat melayani 

konsumen dengan baik jika merekanya saja tidak diperhatikan oleh pimpinan.  

Pimpinan Dealer harus mulai memperbaiki hubungannya dengan para 

karyawannya, jika tidak keadaan demikian akan memperburuk pelayanan kepada 

konsumennya. Kondisi lingkungan kerja yang sehat akan membuat para 

karyawannyanya semangat dan merasa nyaman dalam menjalankan segala tugas yang 

harus dikerjakan. Meskipun dengan target yang telah ditentukan oleh Pimpinan terasa 

berat namun tidak akan terlalu terasa karena dikerjakan oleh bersama. Memang tidak 

ada sosok pemimpin yang sempurna sekalipun itu di tingkat Kepresidenan. Namun 

menemukan gaya kepemimpinan yang cocok sesuai dengan keadaan para karyawannya 

serta lingkungan lainnya bukanlah hal yang mustahil.  

Berdasarkan pernyataan informan dapat diketahui bahwa karyawan menginginkan 

hubungan komunikasi yang lebih baik dengan pimpinan. Memperbaiki karakter yang 

sudah ada jauh sebelumnya memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun 

kiranya usaha tersebut lama-lama akan membuahkan hasil yang menyenangkan. Karena 

hal ini menyangkut khalayak ramai. Jadi usaha yang dilakukan Pimpinan untuk sedikit 

mengubahnya ke arah yang lebih baik akan mengubah citra Pimpinan Dealer itu sendiri. 

Perubahan baik dari seorang pemimpin akan berpengaruh baik pula kepada instasi atau 

organisasi yang dipimpinnya. Setelah semua pihak baik itu pemimpin maun yang 

dipimpin berubah kearah yang lebih baik maka intansinyapun akan bekerja melayani 

konsumen dengan maksimal. Dampak lebih luasnya jika semua instansi terkait juga 

menunjukan kearah kemajuan yang pesat maka tidak menutup kemungkinan cita-cita 

bersama dalam mewujudkan konsumen yang sejahtera secara menyeluruh akan tercapai.  

2.  Visi Pimpinan Dealer  
Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Pimpinan Netral Jaya Motor 

Kabupaten Tasikmalaya, dapat diketahui, salah satunya dengan cara mengetahui visi 

yang ingin diraih. Dalam mewujudkan visi tersebut diperlukan pengambilan keputusan 

yang tepat sasaran oleh Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya.  

Berdasarkan  pernyataan informan dapat diketahui bahwa pesan yang didapat 

oleh Pimpinan Dealer menurut peneliti tidak efektif karena Pimpinan Dealer tidak 

mendengar langsung dari sumber aslinya, informasi yang disampaikan oleh pihak ketiga 

besar kemungkinannya tidak akurat. Minimnya pengumpulan informasi yang 

dilaksanakan oleh Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya, telah 

memperlihatkan bahwa Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya dalam 

melaksanakan pelaksanaan tugasnya tidak berupaya untuk mengenali masalah yang 

dihadapi oleh karyawan.  
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Berdasarkan hasil penelitian dietahui bahwa Pimpinan Dealer tidak medapatkan 

informasi yang lebih banyak dari sumbernya. Pimpinan Dealer hanya menerima laporan 

yang disampaikan oleh wakil pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya. 

Pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh Pimpinan Netral Jaya Motor 

Kabupaten Tasikmalaya, menyangkut program kerja yang diembannya maupun 

kebijakan yang akan diambilnya, perlu untuk memperhatikan dampak apa yang akan 

terjadi pada konsumen di Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya, baik itu jangka 

pendek maupun jangka panjang. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pimpinan 

Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya, tentu memiliki resiko-resiko yang akan 

berdampak pada seluruh pelanggan, namun hal tersebut dapat dihindari dan lebih 

diperkecil mungkin, bila mana Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya 

dapat menimbang terlebih dahulu pengambilan keputusan dengan memaksimalkan 

pengumpulan informasi, seperti yang peneliti sampaikan sebelumnya, namun bila mana 

proses tersebut tidak dilakukan secara maksimal maka akan sulit bagi Pimpinan Netral 

Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya dalam memilih pemecahan yang paling layak demi 

memberikan kepuasan kepada konsumen.  

Dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi Pimpinan Dealer mempunyai 

caranya sendiri. Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya dalam 

menimbang pemecahan yang paling layak, dalam beberapa program kerja yang ada di 

Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya, menurut tiga karyawan, masih sering 

melakukan kesalahan seperti, masalah kebersihan terutama penyediaan Tempat 

Pembuangan Limbah seperti oli bekas yang sudah melebihi kapasitas, yang diakibatkan 

karena cara yang digunakan oleh Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya 

tidak efektif. Hal ini dimungkinkan karena informasi yang didapatkan oleh Pimpinan 

Dealer kurang maksimal serta pendapat dari karyawannya atau perangkat desa hanya 

diperlukan di waktu tertentu saja.  

Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Pimpinan Netral Jaya Motor 

Kabupaten Tasikmalaya, dalam melaksanakan keputusan menyangkut pelaksanaan 

tugas yang diembannya, dapat menjadi tolak ukur berikutnya, untuk mengetahui lebih 

dekat gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten 

Tasikmalaya dalam memimpin Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya. 

Pengambilan keputusan merupakan suatu pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh 

Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan tugas pokok yang 

dimilikinya, sesuai dengan teori yang peneliti gunakan, pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya, merupakan suatu 

rangkaian akhir dari serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelumnya, serangkaian 

kegiatan tersebut yakni, pengumpulan informasi dan pemecahan yang paling layak 

seperti yang peneliti sampaikan sebelumnya.  

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pimpinan Netral Jaya Motor 

Kabupaten Tasikmalaya akan banyak ditentukanoleh serangkaian proses yang dilalui 

oleh Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya sebelumnya,meskipun para 

karyawannya Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya dapat melaksanakan 

keputusan yang dilakukan oleh Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya, 

tetapi jika mana terjadi suatu pengumpulan informasi untuk mendukung pemecahan 

masalah yang paling layak tidak berjalan sebagai mana mestinya, maka pelaksanaan 

tugas dari Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya tidak akan 

dilaksanakan secara maksimal.  
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Hal ini sesuai dengan pendapat Hasbuan (2012:112) bahwa: 

Kegiatan pembuatan keputusan meliputi pengindentifikasian masalah, pencarian 

alternatif penyelesaian masalah, evaluasi daripada alternatif-alternatif tersebut, 

dan pemilihan alternatif keputusan yang terbaik. Kemampuan seorang pimpinan 

dalam membuat keputusan dapat ditingkatkan apabila ia mengetahui dan 

menguasai teori dan teknik pembuatan keputusan. Dengan peningkatan 

kemampuan pimpinan dalam pembuatan keputusan maka diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas keputusan yang dibuatnya, sehingga akan meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. 

     Pembuatan keputusan diperlukan pada semua tahap kegiatan organisasi dan 

manajemen. Misalnya, dalam tahap perencanaan diperlukan banyak kegiatan pembuatan 

keputusan sepanjang proses perencanaan tersebut. Keputusan-keputusan yang dibuat 

dalam proses perencanaan ditujukan kepada pemilihan alternative program dan 

prioritasnya. Dalam pembuatan keputusan tersebut mencakup kegiatan identifikasi 

masalah, perumusan masalah, dan pemilihan alternatif keputusan berdasarkan 

perhitungan dan berbagai dampak yang mungkin timbul. Begitu juga dalam tahap 

implementasi atau operasional dalam suatu organisasi, para manajer harus membuat 

banyak keputusan rutin dalam rangka mengendalikan usaha sesuai dengan rencana dan 

kondisi yang berlaku. Sedangkan dalam tahap pengawasan yang mencakup pemantauan, 

pemeriksaan, dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan dilakukan untuk mengevalusai 

pelaksanaan dari pembuatan keputusan yang telah dilakukan. 

Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal 

itu berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai „apa yang harus 

dilakukan‟ dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan 

bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa 

pemilihan satu diantara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah yang dihadapinya. 

Namun berdasarkan hasil penelitian proses pelaksanaan tugas Pimpinan Dealer 

masih belum maksimal. Rendahnya tingkat penjualan dari Netral Jaya Motor 

Kabupaten Tasikmalaya, tentunya dipengaruhi oleh tidak efektifnya pengambilan 

keputusan dari Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya dalam 

menjalankan pelaksanaan tugas yang diembannya, tidak efektifnya pelaksanaan tugas 

tersebut diakibatkan karena tidak maksimalnya pengumpulan informasi yang 

dibutuhkan dan pemecahan masalah yang paling layak, seperti yang peneliti sampaikan 

sebelumnya. Pada akhirnya dari proses pengumpulan informasi, proses pemilihan solusi 

tepat dari masalah yang dihadapi serta konsistensi Pimpinan Netral Jaya Motor 

Kabupaten Tasikmalaya akan menunjukan kemampuan yang dimiliki oleh Pimpinan 

Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya.  

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa kemampuan yang dimiliki 

oleh Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya belum maksimal. Hal ini bisa 

berawal dari pengumpulan informasi yang tidak lengkap, penyelesaian masalah yang 

tidak efektif serta sikap tidak konsisten terhadap keputusan yang diambil oleh Pimpinan 

Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya. Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh 

Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya cenderung bergaya otoriter atau 

otokratik. Gaya otokratik merupakan gaya tidak efektif yang memberikan perhatian 

maksimum terhadap tugas dan minimum terhadap hubungan kerja dengan suatu prilaku 
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yang tidak sesuai. Pemimpin seperti ini tidak mempunyai kepercayaan pada orang lain, 

tidak menyenangkan, dan hanya tertarik pada jenis pekerjaan yang segera selesai.  

Selain itu keinginan Pimpinan yang menghendaki sesuatunya berdasarkan 

kehendak sendiri menjadi faktor yang memperburuk keadaan. Orientasi tugas yang 

harus sesuai dengan target akan membuat karyawannya berada dalam tekanan psikis 

akibatnya pekerjaanpun tidak sesuai dengan harapan. Hal seperti ini menjadi bumerang 

bagi Pimpinan itu sendiri. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, 

semua keputusan kebijaksanaan yang ada di Kantor Netral Jaya Motor Kabupaten 

Tasikmalaya dihasilkan oleh Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya.  

Aktivitas pompinan dalam pengambilan kepeutusan tersebut cenderung sama 

dengan ciri seorang pemimpin yang otoriter, yakni setiap langkah aktivitas  dan teknik 

diperintahkan oleh pemimpin satu persatu, sehingga langkah di masa depan selalu tidak 

menentu.Pemimpin biasanya mendiktekan tugas dan kerja lainnya untuk setiap anggota. 

Serta pemegang peran dalam memuji dan mengkritik adalah pribadi, tetapi tetap tidak 

aktif dalam kelompok kecuali hendak memperagakan sesuatu. Ia bisa ramah atau tidak 

manusiawi, tetapi tidak bersikap bermusuhan secara terbuka. Setiap pemimpin 

mempunyai gayanya masing-masing. Tidak ada gaya yang benar-benar sempurna, 

karena suatu hal pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Begitu pula gaya yang diterapkan 

oleh Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya.  

3. Kemampuan Pimpinan Dealer  
Kemampuan Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya juga berkaitan 

dengan kemampuannya dalam berkoordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan 

program kerja yang ada di Kantor Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya. 

Koordinasi merupakan hubungan manusia dalam menjalankan tugasnya. Semua 

program kerja dapat terselesaikan dengan adanya komunikasi dan koordinasi, maka 

perlu bantuan orang lain. Karena kita tahu bahwa yang dibutuhkan organisasi ini adalah 

Supertim bukan Superman. Kalau yang bekerja hanya sendirian tanpa meminta bantuan 

tidak akan ada yang mampu melaksanakannya. Satu tusuk lidi saja tidak mampu 

membersihkan tapi dengan kumpulan banyak lidi mampu membersihkan kotoran yang 

ada. Itulah organisasi yang baik satu sama lain saling berkomunikasi dan koordinasi 

dalam bekerja.  

Koordinasi yang dilakukan oleh Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten 

Tasikmalaya, sesuai dengan teori yang peneliti gunakan, merupakan suatu bagian dari 

hubungan kerjasama, yang memiliki tiga bagian didalamnya yakni, mengarahkan, 

menyatupadukan dan menghubungkan. Koordinasi Pimpinan Netral Jaya Motor 

Kabupaten Tasikmalaya, sama halnya dengan pelaksanaan tugas, dapat pula dijadikan 

suatu tolak ukur untuk melihat gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Pimpinan 

Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya dalam memimpin Netral Jaya Motor 

Kabupaten Tasikmalaya.  

Program-progam yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Motor Honda 

Kabupaten Tasikmalaya, kepada Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya tentunya 

tidak hanya dapat dibebankan kepada Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten 

Tasikmalaya saja, karena untuk mempermudah terselesaikannya berbagai macam 

program-program kerja yang harus dikerjakan oleh Netral Jaya Motor Kabupaten 

Tasikmalaya, Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya perlu untuk 

memaksimalkan para karyawannya yang ada disetiap bagian kerjanya yang ada di 

Kantor Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya, karena bagaimanapun Pimpinan 
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Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya sebagai seorang manusia memiliki 

kemampuan yang terbatas sama halnya dengan manusia pada umumnya.  

Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan 

keputusan menyangkut program-program kerja yang ada di Netral Jaya Motor 

Kabupaten Tasikmalaya, dibantu oleh sales counter, kasir dan resepsionis. Koordinasi 

yang matang dari Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya, dengan 

mengarahkan terlebih dahulu para karyawannyanya yang ada di Netral Jaya Motor 

Kabupaten Tasikmalaya, dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dari para 

karyawannyanya yang ada di Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya, yang akan 

menghasilkan peningkatan pola kinerja Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya 

secara keseluruhan, guna menjawab setiap tuntutan dari konsumen Netral Jaya Motor 

Kabupaten Tasikmalaya.  

4. Pimpinan Dealer dalam memberikan motivasi kepada karyawannya  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan, 

dalam hal ini para pegawai di kantor Dealer tentang peran Pimpinan dalam memberikan 

motivasi kepada para pegawainya, diperoleh gambaran bahwasanya peran pimpinan 

dalam memberikan motivasi positif kepada para pegawainya masih dianggap kurang. 

Pimpinan dianggap kurang memberi perhatian langsung kepada para pegawai dan sibuk 

dengan tugas-tugasnya sendiri. Pimpinan biasanya hanya memberikan tunjangan, 

insentif, atau bonus kepada pegawai yang dianggap memiliki ketekunan dan telah 

menyelesaikan tugasnya tanpa memberikan dorongan secara langsung.  

Dapat peneliti pahami bahwasanya di Dealer ini Pimpinan dengan pegawainya 

kurang melakukan komunikasi yang baik sehingga Pimpinan tidak mengetahui 

kebutuhan psikologis yang dibutuhkan para pegawainya yakni perhatian secara 

langsung. Kurangnya komunikasi yang baik terhadap pegawainya mengakibatkan 

terjadinya ketidakselarasan pendapat antara Pimpinan dengan pegawainya. Jadi 

komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpinnya sangat diperlukan dalam 

menjalankan roda organisasi agar tak terjadi salah pengertian seperti di atas.  

Berdasarkan pernyataan informan dapat diketahui bahwa motivasi yang diberikan 

oleh Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya hanya memberikan uang 

insentif atau hadiah berupa materi lainnya baik kepada karyawannya. Hal ini memang 

akan memberikan motivasi kepada karyawannya namun menurut peneliti akan jauh 

lebih baik juga jika hubungan komunikasi antara Pimpinan dengan karyawannya  

diperbaiki. Karena ketika kita bekerja tidak hanya membutuhkan uang melulu namun 

perasaan nyaman saat bekerja serta kesenangan lain yang tidak bisa dibeli oleh uang.  

5. Pimpinan Dealer dalam memberikan arahan kepada karyawannya  
Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya dalam mengarahkan para 

karyawannyanya, menyangkut koordinasi yang merupakan bagian dari hubungan 

kerjasama, sesuai dengan data yang peneliti peroleh, telah Pimpinan Netral Jaya Motor 

Kabupaten Tasikmalaya lakukan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari cara yang 

dilakukan oleh Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya yang selalu 

mengarahkan terlebih dahulu para karyawannya yang ada pada unit kerjanya 

menyangkut kebijakan yang Pimpinan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya 

keluarkan, maupun pelaksanaan kegiatan dari program yang diserahkan oleh Pemerintah 

Motor Honda Kabupaten Tasikmalaya.  

Hasil penelitian diketahui bahwa pimpinan tidak terlalu sering memberikan 

arahan. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Huston (2010:23) bahwa pengarahan 
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adalah fase kerja manajemen, dimana manajer berusaha memotivasi, membina 

komunikasi, menangani konflik, kerja sama, dan negosiasi. Pengarahan yang efektif 

akan meningkatkan dukungan perawat untuk mencapai tujuan manajemen keperawatan 

dan tujuan asuhan keperawatan. 

Pengarahan yang dilakukan setiap hari sangat penting untuk pengembangan 

menuju ke arah yang lebih profesional untuk mengevaluasi pengalaman dan persepsi 

anggota tim terhadap masalah pekerjaan. Komitmen yang baik antar karyawan 

merupakan dampak dari perencanaan yang baik, proses belajar antar tim, rasa saling 

menghormati, hubungan dan dukungan untuk mengenal satu sama lain. Hal ini 

terbentuk melalui komunikasi yang efektif antara anggota tim saat kegiatan pengarahan 

berlangsung. 

Tinggi atau rendahnya produktivitas dari setiap karyawannya Netral Jaya Motor 

Kabupaten Tasikmalaya, merupakan suatu gambaran dari gaya kepemimpinan yang 

digunakan oleh Pimpinan Dealer untuk mengarahkan para karyawannyanya di Netral 

Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya dalam setiap aktifitas pekerjaanya, yang dapat 

berupa suatu arahan untuk meningkatkan kedisiplinan pada para karyawannyanya, 

seperti jam masuk kerja, maupun suatu arahan yang berupa suatu pemberian motivasi 

dalam pelaksanaan dan penyelesaiaan pekerjaan agar dapat dilaksanakan secara cepat 

dan tepat.  

6. Pimpinan Dealer dalam memberikan evaluasi  
Evaluasi program bertujuan untuk melihat apakah program dirancang, 

dilaksanakan, dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam program. Pada 

pelaksanaannya evaluasi program bermaksud mencari informasi sebanyak mungkin 

untuk mendapatkan gambaran rancangan dan pelaksanaan program. Hasil Evaluasi 

tersebut akan digunakan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. 

Setiap evaluator mempunyai tugas mengumpulkan informasi seputar program. Dalam 

menjalankan tugasnya, evaluator dapat mengembangkan cara mengumpulkan informasi 

sesuai dengan paradigma dan pendekatan yang dianutnya.  

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa fungsi Pimpinan Dealer sebagai evaluator 

sudah dilaksanakan. Namun evaluasi program yang dilakukan tiga bulan sekali ini 

belum efektif. Karena Pimpinan Dealer hampir selalu berada diluar, jika ditengah jalan 

program tersebut mengalami kendala, masalah tersebut harus diselesaikan sendiri oleh 

karyawannya yang bertanggung jawab terhadap program tersebut. 

Eevaluasi tersebut sepertinya hanya formalitas saja atau hanya berupa laporan 

searah saja. Karena masalah atau kendala yang dihadapi oleh karyawannya sudah 

terlebih dahulu diselesaikan oleh karyawannya itu sendiri. Hal ini tentu akan 

mengancam keberlangsungan perusahaan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya. 

Karena Pimpinan Dealer berorientasi lebih pada tugas yang harus diselesaikan 

sedangkan hubungan antara Pimpinan Dealer dengan karyawannyanya tidak berjalan 

harmonis. Sudah peneliti uraikan di bagian sebelumnya bahwa kerja sebuah organisasi 

atau instansi itu adalah kerjasama tim.  

Jika kerjasama tim, maka semua anggota kelompoknya turut andil dalam setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh tim tersebut. Dari cara bagaimana Pimpinan Dealer dalam 

memberikan evaluasi, peneliti dapat mengatakan bahwa Pimpinan Dealer menerapkan 

gaya kepemimpinan otoriter di kantor Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya. 

Karena salah satu ciri dari pemimpin otoriter adalah selalu memberatkan anggotanya 

terhadap tugas tanpa mempertimbangkan komunikasi yang intens terhadap anggota 
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yang dipimpinnya. Sebaiknya Pimpinan Dealer harus mulai memperhatikan dan 

memperbaiki semua proses yang masih belum maksimal. Jika ini berhasil tentu saja 

kemajuan atau tingkat perkembangan Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya akan 

semakin bagus dan selalu mengarah kepada kebaikan. 

 

SIMPULAN  
Kepemimpinan di Netral Jaya Motor Kabupaten Tasikmalaya termasuk gaya 

kepemimpinan otoriter yang dapat dilihat dari keenam indikator yang telah peneliti teliti 

yaitu: 

(1) Watak yang dimiliki oleh Pimpinan Netral Jaya Motor Tasikmalaya  adalah 

keras, disiplin serta berkinginan kuat terhadap apa yang ingin dicapainya. Selain 

itu Pimpinan Netral Jaya Motor Tasikmalaya juga sangat menitiberatkan pada 

tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan tanpa memperhatikan kondisi 

psikologis dari karyawannya. Sehingga para karyawan merasa tidak nyaman 

dengan kondisi di lingkungan kerjanya.   

(2) Visi Pimpinan Netral Jaya Motor Tasikmalaya sejalan dengan visi yang ingin 

diraih. Namun dalam kenyataannya Pimpinan Netral Jaya Motor Tasikmalaya 

masih mengalami kendala dalam mewujudkan visi tersebut. Terlihat dari 

pengambilan keputusan yang tidak tepat dikarenakan pengumpulan informasi 

yang kurang serta tidak mendapat pemecahan yang efektif di setiap masalah 

yang dihadapi.  

(3) Kemampuan Pimpinan Netral Jaya Motor Tasikmalaya dalam menjalankan 

program kerja salah satunya dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan. Proses 

koordinasi yang dilakukan Pimpinan Netral Jaya Motor Tasikmalaya  tidak 

berjalan seimbang antara pemerintah pusat dan perangkat desa. pimpinan lebih 

banyak berkoordinasi dengan supplier sedangkan dengan karywan jarang 

dilaksanakan.  

(4) Motivasi yang diberikan oleh Pimpinan Netral Jaya Motor Tasikmalaya  hanya 

berupa materi, Pimpinan Netral Jaya Motor Tasikmalaya tidak melakukan 

interaksi langsung dengan karyawan. Padahal yang diinginkan karyawan tidak 

hanya berupa materi melainkan motivasi berupa komunikasi yang lebih hangat. 

Pimpinan Netral Jaya Motor Tasikmalaya jarang memberikan arahan kepada 

karyawannya.  

(5) Pemberian arahan dari Pimpinan Netral Jaya Motor Tasikmalaya ini berkaitan 

dengan proses komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan. Pimpinan Netral Jaya 

Motor Tasikmalaya  tidak membuka diri atas pendapat yang dikeluarkan oleh 

karyawan. Komunikasi yang terjadi masih kaku, canggung dan tidak intensif.  

(6) Evaluasi program dilaksanakan oleh Pimpinan Netral Jaya Motor Tasikmalaya 

diadakan setiap enam bulan sekali. Hal ini menyebabkan kendala yang dialami 

oleh karyawan harus diselesaikan sendiri pemecahannya. Selain itu hal ini 

menyiratkan bahwa kerjasama tim belum berjalan dengan baik.  
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