
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dalam bab ini, penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) mengenai gaya 

kepemimpinan. Selain itu penulis mencoba memberikan saran-saran yang 

mungkin dapat berguna bagi perusahaan. 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan pada Bab IV, maka 

penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tipe kepemimpinan yang digunakan oleh pimpinan di PT. Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) terhadap karyawannya adalah lebih 

mengarah pada gaya kepemimpinan demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari 

adanya tugas top manager dan middle manager yang lebih mengarah pada 

kemajuan dan kelancaran perusahaan, maka gaya kepemimpinan demokrasi 

sangat diperlukan akan perkembangan suatu perusahaan. Sedangkan pada 

tingkat lower manager masih menggunakan gaya kepemimpinan demokrasi 

karena mutu karyawannya rendah dan selalu menghindar dari tanggung jawab. 

Untuk itu perlu diadakannya pelatihan dan bimbingan pada tingkat low 

manager agar dapat berubah gaya kepemimpinan dari demokrasi menjadi 

otoriter. 



Seorang pemimpin yang demokrasi akan melakukan proses pengambilan 

keputusan secara bijaksana dalam pelaksanaan pekerjaan dan kebijakan-

kebijakan yang diambilnya selalu melibatkan bawahannya dengan cara 

mencari dan menggali berbagai pendapat dan pemikiran dari para bawahannya 

mengenai keputusan yang diambil, namun gaya kepemimpinan ini hanya 

berlaku pada tingkat top dan middle manager saja karena pada tingkat low 

manager gaya kepemimpinan demokrasi sangatlah tidak cocok digunakan. 

Dengan menggunakan gaya kepemimpinan demokrasi ternyata pemimpin PT. 

Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) berhasil meningkatkan kinerja 

karyawannya. Hal ini dapat dibuktikan dari pimpinan yang selalu mendorong 

dan membantu karyawannya untuk dapat bekerja lebih baik, cara memberikan 

instruksi pada karyawannya mengenai pekerjaan secara jelas dan mengajak 

karyawan untuk berpartisipasi dalam mengutarakan pendapat atau idenya 

terhadap keputusan yang akan diambil didalam perusahaan. 

Pemimpin selalu memberikan penghargaan kepada karyawannya atas prestasi 

kerja yang memuaskan dan memberikan motivasi pada bawahannya serta 

menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan 

demikian karyawan yang bekerja di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) menjadi bersemangat sehingga dapat memberikan hasil kerja yang 

memuaskan. 

2. Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi pemimpin dalam menggunakan 

gaya kepemimpinannya tidak hanya terfokus pada faktor-faktor pendukung 

terlaksananya gaya kepemimpinan saja, akan tetapi terdapat beberapa kendala 



yang dapat menghambat terlaksananya seorang karakteristik dari seorang 

pemimpin dalam memimpin bawahannya, diantaranya yaitu : 

a. Masih adanya karyawan yang belum mengerti akan kedudukan dan 

tugasnya, hal ini disebabkan karena keterbelakangan pengetahuan. 

b. Adanya perbedaan sifat dan pola pikir pada setiap karyawan yang 

mengakibatkan sulitnya pencapaian kesepakatan bersama. 

c. Adanya latar belakang pendidikan yang heterogen yang mengakibatkan 

perbedaan kemampuan dalam diri setiap karyawan. 

d. Ketidaksesuaian antara bidang keahlian dan penempatan jabatan yang 

mengakibatkan terhambatnya proses kerja. 

e. Kurangnya pengalaman dalam diri setiap karyawan mengakibatkan 

sulitnya karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

f. Kurangnya ketepatan dalam memilih suatu target mengakibatkan 

terbuangnya banyak waktu. 

g. Tidak mendukungnya lingkungan kerja sehingga karyawan tidak merasa 

nyaman dalam bekerja. 

h. Adanya karyawan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan perusahaan. 

3. Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi 

diantaranya : 

a. Perlu diadakannya suatu pengarahan dalam memberikan suatu konstruksi 

kepada karyawannya yang masih belum mengerti sehingga didapatkan 

suatu kejelasan. 



b. Perlunya diadakan suatu rapat direksi untuk mencapai kesepakatan dalam 

menjalankan perusahaan tentunya melalui kesepakatan bersama yang 

mufakat. 

c. Perlu diadakanya pelatihan dan pendidikan agar kemampuan dari setiap 

karyawannya meningkat. 

d. Penempatan kerja harus dilakukan seteliti mungkin agar jabatan yang 

diemban sesuai dengan bidang yang dimiliki karyawannya. Untuk itu 

konsep “The Right Man In The Right Place ” harus dilakukan karena 

dengan menggunakan kosep ini maka akan dapat dipastikan produktifitas 

kerja pun akan meningkat dengan sendirinya, sehingga tujuan perusahaan 

dapat tercapai sebagaimana mestinya. 

e. Karyawan yang lebih berpengalaman harus membimbing dan 

mengarahkan karyawan yang belum berpengalaman terutama karyawan 

baru. 

f. Perlu adanya perencanaan yang matang sebelum melaksanakan suatu 

kegiatan atau pekerjaan agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan 

sebagaimana mestinya. 

g. Perlu adanya penataan ulang ruang kantor sebaik dan senyaman mungkin 

agar karyawan dapat bekerja dengan lebih baik lagi. 

h. Peningkatan kesadaran dalam diri setiap karyawannya dan pemberian 

penghargaan yang sesuai atas apa yang telah dikerjakannya khusunya bagi 

karyawan yang berprestasi. 

 



5.2 Saran 

Penulis mencoba untuk menyampaikan beberapa saran yang mungkin akan 

bermanfaat bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut : 

1. Pemimpin PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) sebaiknya tetap 

mempertahankan gaya kepemimpinan yang demokrasi tetapi gaya 

kepemimpinan ini hanya berlaku pada tingkat top manager dan middle 

manager saja, hal ini dilakukan agar hubungan antara pimpinan dan 

bawahannya tetap terjalin dengan baik, sehingga bawahan merasa tetap 

diperhatikan oleh pimpinannya didalam melaksanakan pekerjaan dan dapat 

memberikan semangat dalam bekerja untuk lebih baik lagi di perusahaan yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja karyawannya. 

Untuk menjaga hubungan antara pimpinan dengan bawahannya tetap baik, 

diperlukan adanya suatu komunikasi untuk kelancaran proses bekerja, maka 

akan terlihat adanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam 

perusahaan  sehingga tujuan perusahaan pun akan tercapai dengan baik. 

2. Sedangkan untuk tingkat lower manager pada PT. Industri Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) tidak cocok menggunakan gaya kepemimpinan demokrasi 

karena kurangnya tingkat rasa kesadaran diri yang dimiliki oleh karyawannya. 

Oleh karena itu perlu diadakannya suatu perubahan bagi tingkat low manager 

yaitu, merubah gaya kepemimpinan dari demokrasi menjadi otoriter, hal ini 

dilakukan agar pelaksanaan kerja karyawan dapat lebih terarah dan karyawan 

pun ikut bertanggung jawab akan keberhasilan perusahaan karena adanya 

suatu perintah dari pimpinan yang mutlak harus dipatuhi.    


