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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. 

TELKOM DIVRE IV Jateng. 

2. Terdapat pengaruh komunikasi vertikal terhadap kinerja karyawan PT. 

TELKOM DIVRE IV Jateng. 

3. Terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT. TELKOM 

DIVRE IV Jateng. 

4. Terdapat pengaruh kepemimpinan, komunikasi vertikal dan motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan PT. TELKOM DIVRE IV Jateng. 

  

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas maka dapat 

dikemukakan saran bagi PT. TELKOM DIVRE IV Jateng adalah sebagai 

berikut :  

1. Bagi PT. TELKOM DIVRE IV Jateng 

A. Kepemimpinan  

1. Pemimpin sebaiknya bekerja sesuai dengan SOP (Standar 

Operasional Perusahaan) yang ada. 
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2. Pemimpin bersikap lebih lunak kepada karyawannya artinya 

pemimpin tidak perlu terlalu tegas kepada karyawan karena 

karyawan PT. Telkom sendiri rata-rata memiliki tingkat 

pendidikan dan pengetahuan yang tinggi sehingga karyawan  

3. Pemimpin perlu untuk mendekatkan diri kepada karyawan.  

B. Pada komunikasi vertical 

a) komunikasi antara bawahan kepada atasan tidak hanya seputar 

pekerjaan agar hubungan antara atasan dan bawahan lebih 

akrab.  

b) Proses komunikasi antara atasan dan bawahan seharusnya 

dilakukan pada saat yang tepat. 

c) Perusahaan perlu tetap menjaga dan meningkatkan komunikasi 

dua arah yaitu komunikasi vertikal keatas maupun kebawah.  

C. Pada motivasi  

a) Indikator yang menunjukan motivasi rendah yaitu meliputi 

kebutuhan akan harga diri, penghargaan dari organisasi, 

penghargaan dari luar organisasi dan pengakuan/penghargaan 

dari rekan kerja. 

b) Perusahaan lebih memperhatikan penghargaan pada 

karyawannya misalnya dengan menghargai karyawannya, 

memberikan apresiasi pada karyawan yang berprestasi atau saat 

karyawan dapat mencapai target yang seusai dengan rencana. 
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c) perusahaan dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis 

sehingga karyawan dapat saling menghargai pekerjaan satu sama 

lainnya. 

2. Pada penelitian selanjutnya, perlu adanya modifikasi atau tambahan 

faktor yang mempengaruhi kinerja dan perlu juga dipertimbangkan 

metode wawancara yang lebih mendalam agar dapat diperoleh hasil 

tanggapan responden yang lebih valid mengingat terdapatnya item yang 

tidak valid pada penelitian ini. 
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