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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Sebagai akhir dari penulisan, dalam bab ini disampaikan beberapa 

kesimpulan dan saran yang relevan bagi peniliti yang akan datang sesuai 

dengan hasil penelitian analisis data yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian 

terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan: 

a. Motivasi berpengaruh secara parsial terhadap disiplin kerja pada 

karyawan PT. Gita Riau Makmur Pekanbaru. Hal ini bisa kita lihat 

seperti kurangnya dorongan berupa kompensasi dan sanksi yang tegas 

membuat karyawan kurang disiplin. Menurut Tohardi (2010 : 408) 

Pemberian hukuman (punishment) dan pemberian hadiah (reward) 

termasuk dalam kelompok motivasi. Dengan adanya sanksi atau 

hukuman kaluar melanggar peraturan yang ada, memotivasi seseorang 

untuk menghindarinya, sebaliknya dengan adanya hadiah mendorong 

seseorang untuk menjadi disiplin. 

b. Gaya kepemimpinan berpengaruh secara parsial terhadap disiplin kerja 

pada karyawan PT. Gita Riau Makmur Pekanbaru. Hal ini dikarenakan 

gaya kepemimpinan sudah tepat dan baik dalam pengambilan 

keputusan pemimpin juga terbuka menerima saran dan pendapat dari 

bawahan menjadikan perusahaan mencapai tujuan yang efektif dan 
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efesien. sehingga memberikan pengaruh terhadap disiplin kerja 

karyawan. Menurut  Siagian (2011 : 13) Terdapat lima gaya 

kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi,  dan salah satunya 

model gaya kepemimpinan yang dipakai dalam perusahaan yaitu: gaya 

pemimpin yang otokratik ialah seorang pemimpin yang Menganggap 

organisasi sebagai milik pribadi dan Tidak mau menerima kritik, saran 

dan pendapat. 

2. Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan Motivasi dan Gaya 

kepemimpinan berpengaruh secara simultan  terhadap disiplin kerja pada 

karyawan PT. Gita Riau Makmur Pekanbaru. Hal ini dikarenakan 

kurangnya dorongan kerja karyawan yang diberikan oleh pimpinan 

menjadikan karyawan tidak disiplin dalam berkerja. Menurut Kerlinger 

dan Padhazur dalam Regina (2010:15) faktor kepemimpinan mempunyai 

peran sangat penting dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai karena 

kepemimpinan yang efektif memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha 

semua pekerja dalam mencapai tujuan tujuan organisasi  

6.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan 

saran: 

1. Disarankan manajer atau pimpinan tetap memberikan motivasi (balas jasa, 

sanksi/hukuman, reward / hadiah, untuk menjaga tingkat kedisiplinan 

karyawan tetap tinggi. 
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2. Disarankan agar gaya kepemimpinan harus lebih bersifat demokratik untuk 

diterapkan dalam perusahaan, karena tipe gaya kepemimpinan demokratik 

lebih banyak membawa hal yang positif serta dapat memajukan perusahaan 

menjadi lebih baik. 

3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melihat faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan seperti, teladan pemimpin, 

balas jasa, tujuan dan kemampuan, keadilan, waktu, sanksi hukuman dan 

hubungan kemanusiaan, serta menggunakan metode dan analisis yang 

berbeda. 

 


