
 
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

Ada beberapa simpulan yang bias diambil dalam penelitian ini dan 

merupakan hasil dari kuisioner yang disebarkan oleh penulis kepada 30 orang 

responden : 

1. Gaya kepemipinan yang diterapkan di PT.Citosarana 

Jasapratama dapat dikategorikan pada gaya kepemimpinan Middle Of The 

Road Style.  Hal ini dapat dilihat dari tanggapan rata- rata responden 

mengenai perhatian pemimpin terhadap karyawan secara keseluruhan  dan 

tanggapan responden mengenai perhatian pemimpin terhadap pekerjaan 

secara keseluruhan dengan masing – masing nilai rata – rata sebesar 3,8 

dan 3,79  yang keduanya bila dibandingkan pada interval kelas berada 

pada nilai 3,40 – 4,19 , ini berarti kedua interval dapat dikategorikan baik. 

Kategori tersebut sesuai dengan arti gaya kepemimpinan Middle Of The 

Road Style yaitu mempunyai pemikiran yang cukup baik pada produksi 

dan karyawan. Dalam hal ini gaya kepemimpinan cocok, Pemimpin 

berusaha menciptakan dan membina moral orang – orang yang bekerja 

dalam organisasi yang dipimpinya, dan produksi dalam tingkat yang 

memadai, tidak terlampau mencolok tetapi tidak menciptakan target yang 

tinggi sehingga sulit dicapai dan cenderung berbaik hati kepada orang – 

orang yang bekerjanya baik. 

2. Produktivitas kerja karyawan dapat dikatakan tinggi, karena 

nilai rata – rata dari keseluruhan pernyataan adalah sebesar 4,02 berada 

pada interval 3,40- 4,19. Dimana nilai tertinggi dilihat dari tanggapan 

responden mengenai “Anda tidak pernah menunda – nunda dalam hal 

pekerjaan” dengan nilai sebesar 4,30 dan nilai terendah dapat dilihat dari 

tanggapan responden mengenai” Anda mampu menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan yang ditargetkan perusahaan” dengan nilai 3,80 yang berada 

pada interval 3,40 – 4,19. 



 
 

 

3. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada PT.Citosarana Jasapratama berdasarkan perhitungan 

korelasi Rank Spearman adalah sebesar 0,701berarti dimana variable gaya 

kepemimpinan (X) dengan produktivitas Kerja Karyawan (Y) mempunyai 

hubungan yang kuat, yang termasuk kategori 0,60 – 0,799 dari hasil 

perhitungan koefisien determinasi sebesar 49,14% sedangkan sisanya 

hanya sebesar 50,86% dipengaruhi oleh factor lain misalnya kesejahteraan, 

promosi jabatan, pemberian insentif dan lain – lain. Berdasrkan uji 

signifikansi yang telah dilakukan diperoleh hasil thitung 5,202 dan ttabel 

sebesar 1,701, ini berarti thitung > ttabel maka terdapat pengaruh antara gaya 

kepemimpinan terhadap produktivitas kerja. dengan demikian hipotesis 

yang diajukan, yaitu “semakin baik persepsi karyawan atas gaya 

kepemimpinan yang ditrapkan oleh perusahaan maka produktivitas kerja 

akan meningkat” dapat diterima. 

5.2 Saran  

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisi pada PT. 

citosarana Jasapratama , maka peneliti memberikan aran yang mungkin dapat 

digunakan sebagai masukan bagi perusahaan dalam mengatasi kekurangan – 

keurangan yang ada , yaitu : 

1. Berdasarkan dari hasil yang telah diperoleh  peneliti tentang 

gaya kepemimpinan pada PT.Citosarana Jasapratama dapat dinyatakan 

baik, tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan karena 

terdapat indikasi masalah yang muncul ditandai dengan adanya nilai 

rendah pada table diatas yaitu “pemimpin sangat memperhatikan usaha 

yang anda lakukan untuk keberhasilan perusahaan.” Dan “pemimpin selalu 

meminta laporan pekerjaan secara berkala” dengan nilai yang sama 

berturut – turut 3,43. Tentu saja hal ini harus diperhatikan karena bisa saja 

apabila karyawanya merasa kurang diperhatikan karena mungkin terjadi 

apabila karyawan merasa atasanya tidak begitu memperhatikan sehingga 

membuat karyawan tidak berkewajiban untuk memberikan laporan 

pekerjaan secara berkala atau pun pemimpin tidak memperhatikan proses 



 
 

 

lebih kepada hasil akhir yang dimana bisa menurunkan semangat dan 

kegairahan kerja dari kayawan itu sendiri, yang dimana bisa membawa 

dampak negative yaitu menurunya tingkat disiplin karyawan sehingga 

pada akhirya akan menurunkan produktivitas kerja mereka karena salah 

satu indikator produktivitas  produktivitas kerja karyawan adalah disiplin 

kerja. Salah satunya solusinya adalah dengan lebih banyak berkomunikasi 

tentang pekerjaan lebih sehingga mereka merasa akan lebih diperhatikan 

yang kemudian diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

2. Berdasarkan jawaban responden mengenai produktivitas 

kerja, hendaknya perusahaan lebih mendisiplinkan karyawanya dengan 

cara pendekatan komunikasi tentang pekerjaanya karena dilihat dari nilai 

terendah sebesar 3,80 “anda mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan yang ditargetkan perusahaan” dimana karyawan mulai 

menunjukan menurunya semangat dan kegairahan kerja yang berdampak 

pada disiplin karyawan yang kurang dan juga produktivitas menurun. 

3. Bagi perusahaan PT.Citosarana Jasapratama hendaknya 

lebih memperhatikan produktivitas perusahaan dari saran dan keluhan 

konsumen yang dimana sangat berpengaruh kepada produktivitas kerja 

karyawan, perusahaan seharusnya bisa lebih terbuka tentang kenyamanan 

dan ketidaknyaman konsumen menggunakan jasa Cito express kepada 

peneliti karena mungkin itu bisa sangat membantu penelitian ini dan bisa 

memecahakan masalah yang ada diperusahaan. 

4. Bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian dalam 

bidang yang sama, jika menggunakan skripsi ini sebagai referensi, maka 

sekiranya perlu dikaji kembali. Karena tidak terututp kemungkinan masih 

ada pernyataan – pernyataan yang belum atau kurang sesuai, saya sebagai 

peneliti merasa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

 

 


