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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah: 

1. Persepsi karyawan PT. Pos Indonesia Divre VI Cabang Semarang mengenai 

kepemimpinan termasuk kategori efektif, motivasi termasuk kategori tinggi, 

dan kinerja termasuk kategori tinggi. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan PT. Pos Indonesia Divre VI Cabang Semarang. Hipotesis yang 

mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Divre VI Cabang 

Semarang terbukti dalam penelitian ini. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi terhadap kinerja karyawan 

PT. Pos Indonesia Divre VI Cabang Semarang. 

4. Terdapat pengaruh secara bersama-sama kepemimpinan dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Divre VI Cabang Semarang. 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang ada, saran yang dapat peneliti berikan di sini adalah 

sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dan persepsi 

karyawan terhadap kepemimpinan di Perusahaan (PT Pos Indonesia Divre VI) 
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adalah efektif. Namun demikian, perlu jadi perhatian perusahaan bahwa masih 

terdapat beberapa karyawan yang mempersepsikan ragu-ragu dan tidak setuju 

kepada kepemimpinan seperti contoh pada hal penyampaian harapan 

departemen disarankan untuk penggunaan bahasa yang lebih mudah dipahami, 

pernyataan sikap disarankan untuk keterbukaan dalam komunikasi, penugasan 

secara khusus disarankan untuk ketepatan dalam menugaskan karyawan yang 

sesuai dengan kemampuannya dan perilaku ramah tentang pemimpin 

disarankan untuk keramahan kepada karyawannya pada waktu senggang. Hal 

ini harus menjadi interopeksi diri seorang pemimpin untuk masa yang akan 

datang guna menciptakan suatu hubungan kerja yang lebih baik antara 

karyawan dan pemimpin dalam pencapaian kinerja yang lebih baik lagi. 

2. Hasil penelitian mengenai motivasi menunjukkan bahwa motivasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dan persepsi 

karyawan mengenai motivasi adalah tinggi. Namun demikian juga perlu jadi 

perhatian perusahaan bahwa masih terdapat beberapa karyawan yang menilai 

ragu-ragu mengenai motivasi yang mereka terima dari perusahaan sepeti 

contoh pada hal jaminan kesehatan disarankan untuk pemberian jaminan 

kesehatan yang jelas bagi para karyawan dan kenaikan pangkat disarankan 

untuk penjelasan mengenai jenjang karier yang transparan kepada setiap 

pegawai. Dengan demikian, pemberian motivasi yang diberikan kepada 

karyawan berdampak pada peningkatan kinerja karyawan pada masa yang 

akan mendatang. 
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3. Hasil penelitian mengenai kinerja, persepsi para atasan terhadap kinerja 

karyawannya tergolong tinggi. Namun masih terdapat persepsi atasan yang 

mempersepsikan kinerja karyawannya ragu-ragu seperti contoh ketepatan 

waktu disarankan untuk pemahaman kepada karyawan akan penyelesaian 

tugas tepat waktu dan bekerja sama dengan rekan satu departemen disarankan 

untuk pembentukan – pembentukan tim kerja dalam penyelesaian pekerjaan 

guna membangun rasa kerja sama antar karyawan yang lebih solid. Hal ini 

harus mendapat perhatian khusus dari perusahaan agar dapat lebih 

meningkatkan kinerja karyawannya. 
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