
BAB5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bah-bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

5.1.1. Melalui uji F menunjukkan bahwa secara keselwuhan ada pengaruh 

temperamen terhadap prestasi kerja karyawan bagian pemasaran pada 

tingkat signifikansi 5%. Hasil perhitungan koefisien korelasi secara total 

diperoleh nilai sebesar 0,8740. Angka ini menunjukkan bahwa hubungan 

temperamen terhadap prestasi kerja cukup kuat. 

Koefisien determinasi berganda diperoleh nilai 0,7639, angka ini 

menunjukkan peran temperamen terhadap prestasi kerja yang cukup besar. 

Berdasarkan simpulan statistik di atas dapat disimpulkan bahwa . 

tempemmen yang ada dalam diri seseorang dapat mempengaruhi periIaku 

seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Perilaku yang dimaksud disifli - . . 
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melalui temperamen. Yang::'din:lilikiil~a ' sejak lahir ' <taIl pengembangan1 • '. 

kemampuannya yang-~~i~~:: diOl~hsed;;inikian rupa. .. : S . 
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5.1.2. Perhitungansumbangan predikturuntuk . pengaruh variabel temperamen. · 
.' . 
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sanguinis terbadap prestasiOkerja adalah sebesar44.19%. untuk variabel, . 
. - ~ . . . - - . '. -

tempemmen koleristerrulCiap prestasi kerja adalah sebesar 18,38%, untuk 
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variabel temperamen melankolis terhadap prestasi karyawan adalah 

sebesar 4,23% dan untuk variabel temperamen flegmatis terhadap prestasi 

karyawan adalah sebesar 9,60%, 

Berdasarkan hal tersebut di atas dan hasil penelitian diketahui bahwa 

kecenderungan memiliki temperamen sanguinis / koleris yang dominan 

dalam diri seseorang berpengaruh pl';ling kuat dalam din seorang tenaga 

pemasar, 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diber-jkan adalah : 

1) Perusahaan perlu memperhatikan faktor temperamen " dalam recruitmen 

karyawannya, Dalam hal ini test tentang temperamen dapat dimasukkan dalam 

salah satu psikotest yang diajukan perusahaan terbadap karyawan baru 

sehingga selain dapat diketahui tentang kemampuan seseorang terse but, dapat 

pula diketahui temperamen yang dimiliki yang dapat ikut mendukung 

kemampuan seseorang terse but. 

2) Untuk recruitmen sebagai tenaga pemasar, sebaiknya dipilih orang-orang yang " " 

cenderung memiliki temperamen sanguinis dominan dalam dirinya karena 

temperamen tersebut sanbrat cOcok dan dibutuhkan dalam tugas-tugas sebabrai " . 

tenaga pemasar seperti : supel; energilc, pandai berbicara dall mempengaruhi 
, . - " " 

dan sebagainya, 

Sehingga dengan kemampuan permanen yang dimilikinya tersebut dibarapkan 
" " "": 'i , " - " : ~.: ::,"r: --< "\ 

dapat mencapai pre stasi yang maXimal. 
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