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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan gaya 

kepemimpinan. Setelah dilakukan penelian kinerja PT. Radio Mayangkara Ria 

pada masing-masing divisi seperti divisi penyiaran, pemberitaan, marketing, 

musik dan produksi masih perlu adanya evaluasi secara rutin. Karena masih ada 

hasil yang kurang maksimal. Lingkungan kerja secara fisik misalnya jika ada 

peralatan yang rusak segera dilakukan perbaikan atau pengajuan alat baru, tidak 

berlama-lama dalam melakukan tindak lanjut. Sementara untuk lingkungan kerja 

non fisik tentu tergantung masing-masing orang dan di dukung kerjasama yang 

baik. Beragam karakter inilah yang menimbulkan perasaan tidak nyaman antara 

satu orang dengan orang lain. Tentu hal ini masih perlu melakukan banyak 

perbaikan di bidang sumber daya manusia dan operasionalnya. Pemimpin yang 

terkadang masih belum sesuai dengan harapan bawahan juga masih sering terjadi 

akibatnya pekerjaan tidak maksimal. Jadi kinerja yang kurang maksimal terjadi 

karena dua faktor yaitu yang pertama dari lingkungan kerja yang kurang nyaman 

baik lingkungan kerja fisik maupun non fisik. Yang kedua karena gaya 

kepemimpinan yang belum sesuai harapan bawahan. Dari hasil analisa yang telah 

dilakukan, terlihat bahwa karyawan atau bawahan akan menghasilkan kinerja 

yang baik jika lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan sesuai dengan harapan 
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mereka. Dengan demikian mereka akan merasa nyaman ketika menjalankan tugas 

yang diberikan sehingga menghasilkan kinerja yang baik. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa lingkungan kerja 

dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja. Oleh karena itu saran 

untuk PT. Radio Mayangkara Ria adalah sebagai berikut: 

1. Agar karyawan merasa nyaman saat mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan maka harus didukung lingkungan kerja fisik yang memadai. 

Seperti pengadaan peralatan yang perlu perbaikan karena ketika karyawan 

mengerjakan tugas dengan peralatan yang tidak memadai akan membuat 

tidak nyaman sehingga mengganggu kinerja. Sebagai contoh headphone 

yang tidak nyaman maka seorang reporter yang sedang mengerjakan berita 

tidak akan dapat mendengar hasil dari wawancaranya dengan baik 

sehingga kinerja yang dihasilkan kurang maksimal. 

2. Perlu peningkatan hubungan interpersonal dalam arti menjalin hubungan 

yang baik seperti komunikasi yang baik tanpa ada perbedaan baik itu 

dengan sesama atasan, atasan dengan bawahan, maupun sesama bawahan. 

Dengan komunikasi yang baik diharapkan tidak ada permasalahan dalam 

bekerja sehingga merasa nyaman dan damai. 

3. Adanya pengakuan dan penghargaan atau apresiasi terhadap hasil kerja 

sehingga karyawan merasa dihargai atas kinerjanya. Dengan pemberian 
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apresiasi ini maka akan menumbuhkan semangat yang tinggi untuk 

berkarya atau bekerja dengan lebih baik lagi. 

4. Pengambilan keputusan yang tepat agar tidak menimbulkan kontra atau 

perselisihan. Dengan cara memberikan peluang kepada bawahan untuk 

menyampaikan masukan atau pendapatnya. 

5. Perlu adanya pelatihan atau penambahan wawasan secara rutin misalnya 

satu bulan sekali agar karyawan mendapat tambahan ilmu.  

 

 

 


