
5.1 Simpulan 

BAB5 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian serta penghitungan uji hipotesis yang telah 

dilakukan sesuai dengan hasil yang telah di jabarkan pada sub bab pembahasan 

sebeIumnya, dapat disimpulkan bahwa : 

I. Terdapat pengaruh yang signitikan antara motivasi dan gaya 

kepemimpinan terhadap semangat dan gairah kerja. Yang ditunjukan 

oleh hasil penelitian yang telah dicapai yaitu F hitung sebesar 

198, 1224 dengan tingkat signitikansi sebesar 5 % lebih besar dari F 

tabel sebesar 3,06. Kedua variabel tersebut mempengaruhi semangat 

dan gairah kerja karyawan departemen pemsaran produk PT. 

Petrokimia Gresik sebesar 72,70 %. 

2. Terdapat pengaruh yang parsial antara motivasi terhadp semangat 

dan gairah kerja sebsar 54,43 % dan pengaruh secara parsial 

antara gaya kepemimpinan terhadap semangat dan gairah keIja 

karyawan departemen pemasaran produk PT. Petrokimia Gresik 

sebesar 60,26 % 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian ya'ng telah'dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yangsignifikan antara motivasi dan gaya kepemimpinan karyawan terhadap 

gairah dan seman gat kerja karyawan, Untuk dapat lebih meningkatkan semangat dan 

gairah kerja karyawan, maka dapat direkomendasikan beberapa hal ~ebagai masukan 

bagi PT, Petrokimia Gresik , yaitu sebagai berikut: 

a, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara motivasi dan gaya kepemimpinan karyawan 

terhadap gairah dan semangat ke(a karyawan.Oleh karena itu
p 

penting bagi 

PT. Petrokimia Grcsik untuk berllsaha mempertahankan serta meningkatkan 

seoptil11al l1111ngkin di dalam pemberian motivasi pada karyawan baik itll secara 

materinal ataupun non material. Demikian juga di harapkan bahwa para pimpinan 

manaj emen baik d i ti ngkat departemen hingga seksi dapat mcnerapkan gaya 

kepemimpinan yang tepat secara situasional sesuai dengan yang dibutuhkan serta 

melaksanakannya secat'a konsekwen, yang mana akan dapat meningkatkan 

semangat dan gairah kerja karyawan. Sehingga karyawWl akan bekerja dengan 

penuh tanggllng jawab, karena karyawan memsa telah l11enj[ldi bagian dari 

perusahaan. 

b. Hasil pcnclitian menunjukkan bahwa peubah gaya kepemimpinan memiliki nilai 

koefisien regresi yang terbesar. Hal tersebut menggambarkan bahwa gaya 

kepemil11pinan memberikan kontribusi yang terbesar bagi gairah dan semangat 

kelja karyawan daripada peubah l110tivasi, Oleh karen a itu penting bagi pihak 
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manaJemen perllsahaan untuk lebih memperhatikan aspek ini, yaitu dengan 

melakllkan usaha penerapan gaya kepemimpinan yang lebih tepat dengan 

mempertahankan standar kel11al11puan yang telah ditetapkan supaya kinerja 

karyawan dapat lebih l11eningkat. 

c. Dalal11 l11enerapkan motivasi' terhadap karyawan sebaiknya pihak manaJemen 

perusahaan dapat menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan dari karyawan. Hal ini 

harus diperhati kan karena setiap karyawan mel11iiiki tingkat kebutuhan yang 

berbeda-beda. Selain itu situasi dan sikap karyawan juga berpengaruh terhadap 

keberhasilan pcnerapan motivasi atau dengan kat a lain motivasi akan berhasil 

bila, karyawan Illcrasa dapa! mcmberikan kontribllsi yang scpantasnya. 
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