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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknik analisis data yang 

peneliti yang peneliti lakukan mengenai perilaku kepemimpinan dan komunikasi 

vertikal terhadap kepuasan kerja karyawan CV. Teguh Putra Mandiri Kabupaten 

Sukabumi, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perilaku Kepemimpinan pimpinan CV. Teguh Putra Mandiri Kabupaten 

Sukabumi kurang memuaskan. Hal ini terlihat dari tanggapan karyawan 

yang dilihat melalui pengukuran dimensi perilaku kepemimpinan yaitu 

telling, selling, participating dan delegating. Khususnya pada dimensi 

participating. Pimpinan tidak berpartisipasi dengan karyawan, padahal 

sikap ini sangat bermanfaat untuk mengetahui karakter para karyawannya. 

2. Komunikasi Vertikal pimpinan CV. Teguh Putra Mandiri Kabupaten 

Sukabumi kurang memuaskan. Hal ini terlihat dari tanggapan karyawan 

CV. Teguh Putra Mandiri Kabupaten Sukabumi, bahwasanya instruksi, 

rasional, ideologi, informasi dan balikan yang diberikan oleh pimpinan 

belum seluruhnya dapat diinterpretasikan oleh para karyawan CV. Teguh 

Putra Mandiri Kabupaten Sukabumi. Khususnya pada dimensi instrusksi, 

dimana instruksi yang diberikan pimpinan kurang jelas, sehingga segala 

ide, informasi dan pengertian pimpinan tidak diinterpretasikan sesuai 

dengan tujuan yang dimaksudkan oleh pimpinan. 
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3. Kepuasan kerja karyawan CV. Teguh Putra Mandiri Kabupaten Sukabumi 

berada pada kriteria rendah. Dilihat dari dimensi kepuasan kerja karyawan 

yang terdiri dari pekerjaan itu sendiri, atasan, rekan kerja, promosi dan 

upah, kepuasan kerja karyawan CV. Teguh Putra Mandiri Kabupaten 

Sukabumi kurang memuaskan. Khususnya pada dimensi upah. 

4. Perilaku Kepemimpinan dan Komunikasi Vertikal memiliki pengaruh 

siginifikan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan, hal ini dapat diartikan 

bahwa apabila perilaku kepemimpinan dan komunikasi vertikal 

ditingkatkan, kepuasan kerja karyawan pun akan meningkat pada CV. 

Teguh Putra Mandiri Kabupaten Sukabumi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada CV. 

Teguh Putra Mandiri Kabupaten Sukabumi. Adapun saran tersebut sebagai 

berikut: 

1. Pimpinan CV. Teguh Putra Mandiri Kabupaten Sukabumi harus lebih 

meningkatkan dimensi participating kepada karyawannya. Dilihat dari 

tanggapan karyawan terhadap pengukuran dimensi, permasalahan pada 

perilaku kepemimpinan terletak pada kurangnya partisipasi pimpinan. 

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa merangkul dan 

berpartisipasi dengan anggotanya. Jika seorang pimpinan memiliki 

dimensi participating (kemampuan berpartisipasi dengan anggota) maka 

hubungan antara pimpinan dengan anggotanya akan tetap erat.   
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2. Melihat hasil pengolahan data dan pengukuran dimensi, komunikasi 

vertikal pimpinan CV. Teguh Putra Mandiri Kabupaten Sukabumi kurang 

memuaskan, terutama instruksi yang diberikan oleh pimpinan belum 

begitu jelas. Hal ini diartikan bahwa instruksi yang diberikan oleh 

pimpinan CV. Teguh Putra Mandiri Kabupaten Sukabumi belum 

diinterpretasikan karyawan sesuai dengan tujuan yang dimaksud oleh 

pimpinan CV. Teguh Putra Mandiri Kabupaten Sukabumi. Pimpinan CV. 

Teguh Putra Mandiri Kabupaten Sukabumi harus memberikan instruksi 

yang jelas agar informasi, ide yang dimiliki dapat diinterpretasikan oleh 

karyawan sesuai dengan ide yang dimaksud, sehingga pekerjaan akan 

menjadi efektif dan optimal. 

3. CV. Teguh Putra Mandiri Kabupaten Sukabumi harus memperhatikan 

kepuasan kerja karyawannya. Perusahaan yang memiliki kepuasan kerja 

karyawan yang tinggi akan mempermudah perusahaan dalam 

mengembangkan perusahaannya. Pun begitu dengan CV. Teguh Putra 

Mandiri Kabupaten Sukabumi, jika CV. Teguh Putra Mandiri Kabupaten 

Sukabumi memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi maka perusahaan 

akan berkembang. Tetapi, permasalahannya kepuasan kerja karyawan CV. 

Teguh Putra Mandiri Kabupaten Sukabumi kurang memuaskan. Instruksi 

dari pimpinan yang kurang jelas menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan CV. Teguh Putra Mandiri 

Kabupate Sukabumi. Selain itu, hubungan antara karyawan dengan 

pimpinan atau karyawan dengan karyawan itu sendiri, juga menjadi faktor 
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lain yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan CV. Teguh Putra 

Mandiri Kabupaten Sukabumi. Maka dari itu, pimpinan harus bisa 

memperbaiki sikap demi keutuhan CV. Teguh Putra Mandiri Kabupaten 

Sukabumi.  

 


