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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah: 

1. Persepsi karyawan PT Batam Textile Industri mengenai kepemimpinan 

termasuk kategori efektif, lingkungan kerja fisik termasuk kategori 

nyaman, kompensasi termasuk kategori tinggi dan kinerja termasuk 

kategori tinggi. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan PT. Batam Textile Industri. Hipotesis yang mengatakan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan PT. Batam Textile Industri terbukti dalam penelitian ini. 

3. Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja fisik  

terhadap kinerja karyawan PT. Batam Textile Industri 

4. Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan kompensasi  terhadap 

kinerja karyawan PT. Batam Textile Industri 

5. Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara kepemipinan, lingkungan 

kerja fisik da kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. Batam Tetile 

Industri. 
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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 adalah efektif.saran bagi 

perusahaan Oleh karena itu para pimpinan di perusahaan  harus 

mempertahankan kepemimpinan seperti sekarang ini dengan cara proses 

pendelegasian dan selalu melakukan komunikasi dengan bawahan 

2. Hasil presepsi karyawan terhadap lingkungan kerja fisik menunjukan 

kategori nyaman namun hasil penelitian menunjukan tidak ada pengaruh 

terhadap kinerja karyawan, saran bagi perusahaan di harapkan tetap 

mempertahankan lingkungan kerja yang nyaman ( meskipun tidak ada 

pengaruh terhadap kinerja) karena kemungkinan lingkungan yang nyaman 

secara jangka panjang bisa meningkatkan motivasi secara positif (tidak 

gampang strees) 

3. Hasil presepsi karyawan terhadap kompensasi menunjukan kategori tinggi 

namun hasil penelitian menunjukan tidak ada pengaruh terhadap kinerja 

karyawan . saran bagi perusahaan di harapkan tetap  mempertahankan 
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kompensasi yang ada  karena tidak bisa di pungkiri motivasi orang 

bekerja adalah untuk mendapatkan penghasilan (kompensasi) dengan cara 

melihat kondisi di pasar tenaga kerja sekarang dan melakukan  

penyesuaian kompensasi berdasarkan kebutuhan sekarang 

4. Begitu juga dengan hasil penelitian mengenai kinerja, persepsi para atasan 

terhadap kinerja karyawannya tergolong tinggi. Namun masih terdapat 

persepsi atasan yang mempersepsikan tidak setuju dengan kinerja 

karyawanaya, hal ini harus mendapat perhatian khusus dari perusahaan 

agar dapat lebih meningkatkan kinerja karyawannya. 
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