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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan

Bab IV mengenai Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Disiplin kerja

pegawai maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan memberikan

beberapa saran sebagai masukan bagi instansi terkait.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai rata-rata gaya kepemimpinan PT. Agung Makmur Sukses secara

keseluruhan sebesar 4,12 berada pada interval 3,40 – 4,19. Artinya bahwa

gaya kepemimpinan di PT. Agung Makmur Sukses sudah efektif.

2. Nilai rata-rata disiplin kerja karyawan PT. Agung Makmur Sukses secara

keseluruhan sebesar 3,99 berada pada interval 3,40-4,19. Artinya disiplin

kerja karyawan PT. Agung Makmur Sukses dapat di kategorikan tinggi.

3.  Persamaan regresi linear sederhana yang diperoleh adalah Y = 3,022 +

0,467 X, artinya bahwa koefisien regresi variabel gaya kepemimpinan

mempunyai pengaruh positif terhadap disiplin kerja. Nilai korelasi rank

spearman diperoleh sebesar 0,485. Artinya, gaya kepemimpinan

memiliki hubungan yang sedang (cukup tinggi) dengan disiplin kerja

pegawai, dimana semakin efektif gaya kepemimpinan di dalam perusahaan

maka akan semakin tinggi pula disiplin kerja pegawainya. Nilai koefisien

determinasi diperoleh sebesar 23,52% artinya gaya kepemimpinan

berpengaruh terhadap disiplin kerja pegawai pada Bagian Proyek PT.

Agung Makmur Sukses sebesar 23,52% dan sisanya sebesar

76,47% dipengaruhi oleh faktor lain  diluar gaya kepemimpinan yang

todal diteliti oleh penulis. Berdasarkan uji signifikansi yang telah

dilakukan, diperoleh nilai thitung sebesar 3,960 dan ttabel sebesar 1,675.
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Karena thitung > ttabel (3,960>1,675) maka Ho ditolak. Artinya, terdapat

hubungan yang signifikan atau bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh

terhadap disiplin kerja pegawai. Hipotesis yang diajukan yaitu, “Jika gaya

kepemimpinan dilakukan dengan tepat, maka disiplin kerja pegawai akan

tinggi” dapat diterima.

5.2 Saran

Dibawah ini terdapat beberapa saran yang penulis berikan sehubungan

dengan masalah yang dibahas, antara lain :

1. Dari hasil penelitian dalam indikator gaya kepemimpinan diperoleh nilai

rata-rata paling rendah adalah pada pernyataan “Pemimpin hanya

melaukan sedikit kontak dengan karyawan”. Saran dari penulis sebaiknya

pemimpin harus meningkatkan komunikasi dengan karyawan,sehingga

hubungan dengan karyawan terjalin dengan baik. Dengan semakin

baiknya hubungan dengan karyawan otomatis akan meningkatkan

kinerja. Pemimpin harus mampu meningkatkan komunikasi agar lebih

efektif, dengan komunkasi efektif pemimpin dapat menjalankan fungsi-

fungsi manajemen seperti planing, organizing, leading dan controling.

2. Dari hasil penelitian dalam indikator disiplin kerja diperoleh nilai rata-

rata paling rendah adalah pada pernyataan “Gairah kerja dan prestasi

karyawan diawasi oleh pimpinan” Sebaiknya pemimpin memberikan

pengawasan dan perhatian terhadap prestasi kerja. Prestasi kerja perlu

dilakukan penilaian, sebab hal ini sebagai hasil kerja yang dicapai oleh

karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Penilaian mengenai prestasi

kerja karyawan penting demi keberhasilan organisai, karena hal tersbut

diperlukan dalam evaluasi kerja dan perkembangan kualitas karyawan.

Selain itu dengan memperhatikan prestasi kerja karyawan merasa di

hargai dan disiplin kerja karyawan akan lebih baik lagi. Agar bawahan

terus meningkatkan prestasinya pemimpin harus mampu memberikan



86

dorongan yaitu dengan memotivasi bawahannya. Motivasi tersebut

dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi insentif dan non

insentif.


