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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 
 

Berdasarkan pada hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi responden terhadap variabel motivasi kerja adalah tinggi. 

Persepsi responden terhadap variabel kepemimpinan adalah 

berorientasi tugas rendah dan berorientasi orang tinggi. Persepsi 

responden terhadap variabel kinerja karyawan bengkel PT. Nasmoco 

Pemuda Semarang adalah tinggi. 

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi  kerja 

terhadap kinerja karyawan bengkel PT. Nasmoco Pemuda Semarang. 

3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan bengkel PT. Nasmoco Pemuda Semarang. 

4. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi kerja dan 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan bengkel  PT.  Nasmoco 

Pemuda Semarang. 

 

5.2. Saran 

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya PT Nasmoco Pemuda Semarang dapat mempertahankan 

bahkan meningkatkan motivasi kerja karyawannya.  Hal  ini dapat 
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dilakukan dengan meningkatkan motivasi karyawan supaya mereka 

lebih menyukai tantangan yang sulit dalam bertugas di  bengkel. 

Sebaiknya pihak manajemen PT Nasmoco Pemuda Semarang dapat 

mempertahankan  kinerjanya  yang  lebih  termasuk  dalam  kategori 

tinggi. Tetapi meningkatkan kuantitas kerja karyawannya karena 

masih termasuk kategori rendah. Misalnya dengan meningkatkan 

disiplin  dalam bekerja sehingga hasil kerjanya lebih banyak dan lebih 

baik, seperti memberikan training karyawan. 

2. Sebaiknya pihak manajemen PT Nasmoco Pemuda Semarang dapat 

meningkatkan kepemimpinannya yang selama ini termasuk daiam 

orientasi tugas rendah dan orientasi orang tinggi dengan membuat 

kepemimpinan yang orientasi tugas dan orientasi orangnya tinggi. Hal 

ini dapat dilakukan dengan menekankan pentingnya menyelesaikan 

tugas sesegera mungkin dan dengan lebih efisien, misalnya dengan 

tidak memberikan tugas yang terlalu sulit dan disesuaikan dengan 

kemampuan karyawan sehingga tugas lebih cepat selesai dengan 

optimal. 

3. Pada penelitian berikutnya dapat ditambahkan variabel lain yang 

mempengaruhi kinerja, misalnya stress kerja, budaya organisasi, atau 

pelatihan. 
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5.3. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan di antaranya adalah kuesioner 

berdasarkan pada persepsi responden terhadap gaya kepemimpinan, motivasi dan 

kinerja karyawan. Sehingga dapat dikatakan bahwa keterbatasannya adalah hasil 

penelitian menjadi persepsional tergantung pada hasil pendapat responden. Selain 

itu pada penelitian ini ada beberapa item pertanyaan yang tidak valid sehingga 

pada penelitian mendatang hendaknya item-item dalam kuesioner ditambah 

sehingga untuk mengurangi kemungkinan bias atau tidak valid. 
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