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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran
kepemimpinan pemilik usaha dalam meningkatkan produktivitas kerja
karyawan pada CV. Berkah Abadi Pecangaan Wetan Jepara, maka dapat
diperoleh simpulan sebagai berikut :

1.

Peran kepemimpinan pemilik sebagai pengambil keputusan sudah
baik, sebab dalam pengambilan keputusan yang ada pemimpin atau
pemilik selalu melihat situasi dan kondisi perusahaan dan melibatkan
para karyawan dalam mengambil sebuah keputusan sehingga
mengakibatkan

perubahan

positif

pada

diri

karyawan

untuk

meningkatkan produktivitas perusahaan dan produktivitas kerja
karyawan.
2.

Peran kepemimpinan pemilik sebagai pengawas atau pengendali
kepada para karyawan sudah maksimal, dimana pemimpin atau
pemilik secara rutin selalu melakukan pengawasan atau pengendalian
kepada para karyawan diantaranya dengan cara pengawasan terhadap
perubahan yang terjadi diperusahaan dan pengawasan terhadap
kesalahan yang dilakukan karyawan.

3.

Peran

kepemimpinan

pemilik

sebagai

informasional

atau

menyampaikan informasi sudah baik karena pemimpin sekaligus
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pemilik selalu segera menyampaikan informasi-informasi penting
kepada para karyawan diantaranya menyampaikan informasi tentang
rencana perusahaan dan hasil yang dicapai perusahaan.
4.

Peningkatan produktivitas kerja karyawan diperusahaan CV. Berkah
Abadi Pecangaan Wetan Jepara bisa dikatakan sudah baik yang
berdasarkan hasil dari penelitian, sebab pemimpin atau pemilik selalu
memperhatikan kedisiplinan bagi dirinya dan karyawan, menjaga
hubungan yang baik dalam bekerja, pemilik telah melengakapi dengan
sarana pendukung yang sesuai kebutuhan perusahaan, dan pemilik
atau pemimpin telah memberikan kesempatan kerja kepada para
karyawan. Jadi peran kepemimpinan dan produktivitas kerja karyawan
perusahaan CV. Berkah Abadi secara keseluruhan sudah baik.

5.2. Saran
Peneliti dapat memberikan saran berdasarkan hasil penelitian tentang
peran kepemimpinan pemilik usaha dalam meningkatkan produktivitas kerja
karyawan pada CV. Berkah Abadi Pecangaan Wetan Jepara, sebagai
berikut:
Pemilik perusahaan CV. Berkah Abadi harus selalu konsisten atau
istiqomah dalam menjaga dan menjalankan perannya sebagai pemimpin
dalam hal,
1.

Pengambilan keputusan dimana pemimpin harus melibatkan para
bawahan dalam mengambil sebuah keputusan selain itu harus melihat
situasi dan kondisi perusahaan.
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2.

Pemimpin atau pemilik sebagai pengawas dalam artian setiap hari
harus mengawasi pekerjaan karyawan diantaranya pengawasan
perubahan dan penyimpangan yang terjadi diperusahaan.

3.

Pemimpin

atau

memberikan
rencana

dan

pemilik

informasi
hasil

sebagai
penting

pencapaian

informasional

harus

selalu

diantaranya

menginformasikan

pada

karyawan

para

supaya

produktivitas kerja karyawan tetap terjaga atau bahkan meningkat.
4.

Selain itu diharapkan pemimpin atau pemilik dan para karyawan
perusahaan CV. Berkah Abadi untuk senantiasa menjaga kedisiplinan,
menjaga hubungan baik didalam pekerjaan, melengkapi dan merawat
sarana pendukung selain itu pemilik sekaligus pemimpin harus
memberikan kesempatan kerja kepada karyawan, begitu juga dengan
para karyawan harus memanfaatkan kesempatan kerja yang diberikan
oleh pemilik perusahaan dengan sebaik-baiknya supaya produktivitas
kerja karyawan lebih baik.





