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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan analisis terhadap hasil penelitian serta pengujian

hipotesis yang telah diuraikan pada Bab IV, maka pada bagian ini akan diuraikan

kesimpulan dan hasil analisis juga pengujian hipotesis tersebut, serta saran-saran

yang dipandang perlu untuk dikemukakan pada akhir penelitian ini.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan pada PT Vonex, dapat dikatakan baik artinya

kepemimpinan yang diterapkan sesuai dengan harapan karyawan, hal ini

dapat dilihat dari nilai rata-rata keseluruhan pernyataan adalah 3,89 yang

berada pada interval 3,40 – 4,19.

2. Tingkat stres kerja karyawan pada PT Vonex rendah artinya selama bekerja

karyawan tidak merasa mendapat tekanan baik di dalam maupun di luar

pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata keseluruhan pernyataan

adalah 3,94 yang berada pada interval 3,40 - 4,19.

3. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap Stres kerja pada PT Vonex, hal ini

dilihat dari hasil uji korelasi rank spearman dimana stres kerja memiliki

hubungan yang kuat dengan gaya kepemimpinan sebesar 0,650. Sedangkan

hasil uji koefisien determinasi sebesar 43.25%. Hal ini merupakan pengaruh

variabel gaya kepemimpinan terhadap Stres kerja. Sedangkan sisanya 56,75%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil

statistik uji diatas thit = 6,34 lebih besar dari ttabel = 1.673, maka Ha diterima

dan Ho di tolak. Ini berarti hipotesis yang dikemukakan penulis terdukung

oleh fakta di lapangan.
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5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan uraian di atas, dengan segala keterbatasan

pengetahuan dan pengalaman penulis, maka penulis mencoba untuk memberikan

saran-saran sebagai berikut:

1. Mengenai gaya kepemimpinan dan stres kerja karyawan, sebaiknya karyawan

mematuhi perintah-perintah yang diberikan oleh atasan lebih semangat lagi,

hal ini untuk meningkatkan kemampuan secara positif dalam pekerjaan

dengan cara memberikan nilai atau reward bagi karyawan yang berkinerja

baik. Terhadap masalah dan sikap yang dihadapi karyawan, sebaiknya

karyawan mempersiapkan tindakan-tindakan yang terencana dan sungguh-

sungguh jika terdapat permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, hal ini

untuk meningkatkan motivasi sehingga hasil kerja sesuai dengan yang

diharapkan perusahaan

2. Bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama,

jika akan menggunakan skripsi ini sebagai referensi, sebaiknya perlu dikaji

kembali. Karena tidak tertutup kemungkinan masih ada pernyataan-

pernyataan yang belum atau kurang sesuai, saya sebagai penulis merasa

masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini.


