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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 
Dari  analisis  data  yang  telah  dilakukan  di  atas,  maka  dapat  diambil 

kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

5.1.1 Kesimpulan Hasil Analisis Deskriptif 

 
a. Persepsi kepemimpinan secara umum pada lingkup PT. KAI Daop 6 

Yogyakarta belum memenuhi harapan yang diinginkan karena dinilai masih 

buruk. Terutama pada sifat kepemimpinan tidak memiliki sifat yang rendah 

hati dalam kepemimpinanannya. Sama halnya dengan sifat lainnya yaitu 

sifat jujur, adil, dapat dipercaya, berkomitmen tinggi, bersifat penyabar, 

bersifat transparan dengan kategori yang sama dinilai masih rendah. 

b. Persespi kemampuan kerja secara umum pada lingkup PT. KAI Daop 6 

Yogyakarta belum berjalan dengan baik karena dinilai masih rendah. 

Terutama pada pengetahuan karyawan mengenai pekerjaan, dan resiko 

pekerjaannya. Kemampuan kerja lainnya sama bahwa persepsi karyawan 

menilainya masih rendah yaitu karyawan tidakan memahami resiko dalam 

bekerja, karyawan tidak memiliki kreatifitas, karyawan cenderung  tidak 

mampu memberikan solusi dan dan tidak dapat beradaptasi terhadap 

pekerjaaan. 

c. Persepsi tingkat kepercayaan diri karyawan lingkup PT. KAI Daop 6 

Yogyakarta   masih   rendah.   Terutama   pada   kepercayaan   diri   dalam 
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mengerjakan  pekerjaan  sesuai  denga  prosedur  dan  ketentuan  sehingga 

hasilnya benar dinilai masih rendah. 

d. Persepsi kinerja karyawan lingkup PT.  KAI  Daop  6  Yogyakarta  belum 

belum menghasilkan kinerja yang maksimal karena dinilai masih rendah. 

Terutama karyawan belum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan benar 

dan tepat. Begitu juga dengan indikator lainnya seperti Percaya dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, tanggap menyelesaikan 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dan mampu menyelesaikan cara 

cepat, cermat serta teliti. 

5.1.2 Kesimpulan Hasil Analisis Inferensial 
 

 
a. Dari hasil analisis pengaruh tidak langsung menunjukan bahwa variabel 

kepemimpinan melalui variabel kepercayaan karyawan pada organisasi 

berpengaruh positif dan dominan terhadap variabel kinerja. 

b. Dari hasil analisis pengaruh tidak langsung menunjukan bahwa variabel 

kemampuan kerja melalui variabel kepercayaan karyawan pada organisasi 

berpengaruh positif terhadap variabel kinerja. 

c. Dari hasil analisis pengaruh langsung menunjukan bahwa variabel 

kepemimpinan dan variabel kemampuan kerja tidak berpengaruh terhadap 

variabel kinerja. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel kepercayaan 

menjadi variabel antara yang penting dalam model penelitian. 

5.2 Saran 
 

 
Dari penelitian dan kesimpulan yang telah  diuraikan diatas, maka dapat 

disampaikan beberapa saran, diantaranya : 
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1. Untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan PT. Kereta Api Indonesia 

(persero) Daop 6 Yogyakarta. Manajemen dapat melakukan beberapa hal, 

antara lain: 

a) Dalam melakukan pencarian pimpinan untuk jabatan tertentu, para 

peserta harus lolos seleksi uji psikotest yang berkaitan dengan sifat- 

sifat kepemimpinan. 

b) Selenggarakan berbagai pelatihan-pelatihan/seminar/workshop dalam 

hal meningkatkan kemampuan pemimpin dalam rangka pelaksanaan 

fungsi-fungsi manajemen. 

2. Untuk meningkatkan kualitas kemampuan kerja karyawan PT. Kereta Api 

Indonesia (persero) Daop 6 Yogyakarta. Dapat dilakukan dengan  berbagai 

cara, antara lain: 

a) Menyelenggarakan workshop yang berkaitan dengan peningkatan softkill 

(my value / self development) yang diikuti oleh seluruh bagian operasional. 

Dan setelah workshop, tetap dilalukan evaluasi dan pengawasan hasil dari 

workshop. Dikarenakan workshop ini bersifat membangun dan dapat 

memotivasi diri sendiri dalam bekerja. 

b) Melakukan study banding ke perusahaan yang lebih berkembang yang 

sesuai atau sejalan di bidangnya. Contohnya: study banding ke singapura 

yang perkeretaapiannya lebih maju. 

c) Menyelenggarakan seminar motivasi kepada karyawan yang sesuai dengan 

fungsi-fungsi manajemen. Dengan cara mendatangkan motivator dari luar 

yang berkompeten dalam bidangnya. 
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3. Untuk meningkatkan kualitas kepercayaan karyawan terhadap PT. Kereta Api 

Indonesia (persero) Daop 6 Yogyakarta. Dapat dilakukan dengan  berbagai 

cara, antara lain: 

a) Memberikan  tanggung  jawab  yang  lebih  kepada  karyawan  terhadap 

pekerjaan dibidangnya, 

b) Berikanlah  reward  dan  pujian  kepada  para  karyawan  terhadap  keber- 

hasilannya dalam menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang maksimal, 

c) Mintalah saran atau libatkan dalam setiap organisasi, 

 
d) Berilah  training  yang  dibutuhkan  karyawan  untuk  meningkatkan  ke- 

percayaan karyawan terhadap organisasi, 

e) Berikanlah motivasi kepada karyawan apabila karyawan men-dapatkan ke- 

gagalan dalam pekerjaannya 


