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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dari mulai bab pendahuluan sampai dengan

pembahasan, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan. Selain itu penulis

mencoba mengajukan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk

perusahaan di masa yang akan datang.

5.1 Kesimpulan

1. Gaya kepemimpinan pada PT Pinus Merah Abadi dikatakan baik dengan

nilai sebesar 3,99 pada interval 3,40-4,19. Dengan demikian karyawan

menyambut baik dengan Gaya kepemimpinan yang diterapkan. Gaya

kepemimpinan yang dilaksanakan selama ini di lingkungan PT Pinus

Merah Abadi kemungkinan gaya kepemimpinan Laissez Faire dilihat dari

nilai rata-rata jawaban tertinggi sebesar 4.03 yaitu kepemimpinan Laissez

Faire.

2. Motivasi kerja karyawan pada PT Pinus Merah Abadi dapat dikatakan

tinggi, karena nilai rata-rata dari keseluruhan pernyataan adalah sebesar

3,91 yang berada pada interval 3,40-4,19.

3. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan pada PT

Pinus Merah Abadi menunjukkan bahwa korelasi sebesar 0,414, maka

dapat disimpulkan bahwa besarnya hubungan antara Gaya kepemimpinan

dengan motivasi kerja menunjukkan hubungan yang cukup kuat, karena

nilai korelasi berada pada range 0,40 sampai dengan 0,599. Besarnya

pengaruh antara Gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja sebesar

17,13% sedangkan sisanya sebesar 82,87% merupakan faktor lain diluar

gaya kepemimpinan

Hasil uji hipotesis menunjukkan ttabel = 1,701 dan t hitung = 2,49 berada di

daerah penolakan H0. Hal ini berarti hipotesis yang penulis ajukan yaitu
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“Jika gaya kepemimpinan dirasakan sesuai dengan harapan karyawan

maka motivasi kerja karyawan akan meningkat”, dapat diterima.

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan, penulis memberikan saran yang kiranya dapat

bermanfaat. Saran yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil yang telah diperoleh penulis tentang Gaya

Kepemimpinan yang cukup baik, dan terdapat beberapa hal yang harus

diperhatikan seperti halnya dari jawaban responden setelah di interview ada

yang menyatakan bahwa ada beberapa pekerjaan yang harus dilaksanakan

tanpa pengarahan terlebih dahulu sehingga karyawan tersebut mengalami

kebingungan dalam melaksanakan tugasnya untuk itu harus ditindaklanjuti

seperti pimpinan sebaiknya memberitahukan kepada para karyawan tentang

apa yang harus dan bagaimana cara mengerjakan suatu pekerjaan, hal ini

untuk menghindari kekeliruan dalam pekerjaan terutama bagi karyawan baru.

Selain itu pimpinan diharapkan lebih inovatif bagi perusahaan. Hal ini akan

berdampak secara langsung terhadap motivasi karyawan.

2. Berdasarkan jawaban responden mengenai gaji, masih ada karyawan yang

mengeluh bahwa gaji yang diterima belum mampu memenuhi karyawan

tersebut. Untuk itu, pimpinan ini untuk lebih memperhatikan karyawan

tersebut, walaupun jumlah yang mengeluh relatif  kecil dengan meningkatkan

pendapatan karyawan diluar gaji dengan melibatkan karyawan pada kegiatan

yang sifatnya insidental, sehingga pendapatan karyawanpun akan bertambah.

3. Bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama,

jika akan menggunakan skripsi ini sebagai referensi, maka sekiranya perlu

dikaji kembali. Karena tidak tertutup kemungkinan masih ada pernyataan-

pernyataan yang belum atau yang kurang sesuai, saya sebagai penulis merasa

masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini.


