
 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan 

maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis kualitatif mengenai kepemimpinan, secara umum 

pimpinan di perusahaan PT Nakau telah mampu melaksanakan tugasnya 

dengan baik sesuai dengan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Akan 

tetapi, dalam hal konsultasi dan partisipasi pemimpin masih belum 

melibatkan seluruh karyawan. Sedangkan, hasil analisis kualitatif 

mengenai disiplin kerja secara keseluruhan kedisiplinan karyawan telah 

berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi, ada masalah dengan 

kompensasi yang dirasa kurang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. 

Selain itu, kurang ada ketegasan pemimpin dalam memberikan hukuman 

bagi yang melanggar peraturan perusahaan. 

 

2. Hasil pengujian untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan disiplin 

kerja terhadap kinerja karyawan dengan menggunakan pendekatan 

analisis regresi linier berganda memperoleh nilai R
2 

= 0,687. Hal ini 
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berarti sumbangan variabel X1 (kepemimpinan) dan X2 (disiplin kerja) 

berperan dalam mempengaruhi variabel Y (kinerja) sebesar 68,7% dan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

3. Uji hipotesis secara simultan (serempak) antara kepemimpinan dan 

disiplin kerja terhadap kinerja menggunakan uji F menunjukkan bahwa 

nilai F hitung adalah 59.258, dengan nilai signifikansi 0.000, yang 

berarti bahwa ada pengaruh signifikan antara kepemimpinan dan disiplin 

kerja secara bersamaan terhadap kinerja. Hal ini menandakan bahwa 

apabila kepemimpinan dan disiplin kerja menjadi semakin baik, maka 

kinerja karyawan juga akan meningkat atau menjadi semakin baik. 

 

 

4. Uji hipotesis secara parsial (terpisah) antara kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan menggunakan uji t diketahui bahwa nilai t-hitung 

untuk variabel kepemimpinan (X1) adalah 4,512, nilai signifikansi yaitu 

0,000 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya ada pengaruh 

signifikan antara kepemimpinan terhadap kinerja. Hal ini menandakan 

bahwa apabila kepemimpinan menjadi semakin baik, maka kinerja 

karyawan juga akan meningkat atau menjadi semakin baik.. Sedangkan, 

uji hipotesis secara parsial (terpisah) antara disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan menggunakan uji t diketahui bahwa nilai t-hitung 

untuk variabel disiplin kerja (X2) adalah 6,260, nilai signifikansi 0,000 

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya ada pengaruh 

signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja. Hal ini menandakan 
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bahwa apabila disiplin kerja menjadi semakin baik, maka kinerja 

karyawan juga akan meningkat atau menjadi semakin baik.. 

 

 

5.2. Saran 

 

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pimpinan perusahaan PT Nakau di 

Lampung Utara sehubungan dengan usaha meningkatkan kinerja karyawan 

antara lain:. 

1. Secara umum, peran kepemimpinan di PT Nakau sudah berjalan dengan 

baik setelah dilihat dari hasil pengolahan data. Akan tetapi, hal-hal yang 

berkaitan dengan kepemimpinan seperti konsultasi dan partisipasi masih 

perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan sebab kepemimpinan secara 

parsial mempengaruhi kinerja karyawan secara positif. Sehingga apabila 

kepemimpinan meningkat maka kinerja karyawan juga akan meningkat. 

 

2. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa indikator disiplin kerja yang 

paling kecil adalah balas jasa dan ketegasan. Hal ini menunjukkan 

bahwa karyawan merasa tidak puas atas kompensasi yang 

didapatkannya karena tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. 

Selain itu, pemimpin dinilai kurang tegas dalam memberikan hukuman 

bagi yang melanggar peraturan perusahaan. Oleh karena itu, untuk 

mengatasi masalah balas jasa, perusahaan perlu memberikan uraian 

pekerjaan yang jelas dan memberikan standar gaji atau upah yang pantas 
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diterima atas pekerjaan tersebut secara transparan kepada karyawan 

supaya karyawan lebih paham. Sedangkan untuk masalah ketegasan, 

pimpinan sebaiknya tidak ragu dalam mengambil tindakan bagi 

karyawan yang telah melanggar peraturan perusahaan. 

 


