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V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

1. Kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada UPT Dipo Kereta PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto. Artinya, semakin 

baik penerapan kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh 

pimpinan UPT Dipo Kereta, maka akan semakin meningkatkan kinerja 

karyawan. 

2. Budaya organisasi mempunyai berpengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada UPT Dipo Kereta PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto. Artinya,  semakin kuat nilai-

nilai budaya organisasi pada UPT Dipo Kereta maka semakin 

meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan tersebut.  

3. Kepemimpinan transformasional mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap work engagement pada UPT Dipo Kereta PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto. Artinya, semakin 

baik penerapan kepemimpinan transformasional pada UPT Dipo 

Kereta maka akan mampu meningkatkan work engagement atau ikatan 

kerja karyawan dengan pekerjaan dan perusahaannya tersebut.  

4. Budaya organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap work engagement pada UPT Dipo Kereta PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto. Artinya, semakin kuat nilai-
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nilai budaya organisasi yang ada UPT Dipo Kereta maka semakin 

meningkatkan work engagement atau ikatan kerja karyawan dengan 

pekerjaan dan perusahaannya tersebut.  

5. Work engagement mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan UPT Dipo Kereta PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 5 Purwokerto. Artinya, semakin tinggi tingkat 

engagement karyawan dengan pekerjaan dan perusahaan, maka akan 

semakin meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan tersebut.  

6. Work engagement memediasi secara positif dan signifikan pengaruh  

kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan UPT Dipo 

Kereta PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto. 

Pengaruh langsung kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 

karyawan lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak 

langsungnya melalui work engagement, sehingga work engagement 

memediasi secara parsial pengaruh kepemimpinan transformasional 

terhadap kinerja karyawan. Artinya, semakin baik penerapan 

kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh pimpinan UPT 

Dipo Kereta PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto, 

maka akan menciptakan work engagement work engagement atau 

ikatan kerja karyawan dengan pekerjaan dan perusahaan, yang pada 

gilirannya akan semakin meningkakan kinerja mereka. 

7. Work engagement memediasi secara positif signifikan pengaruh  

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan UPT Dipo Kereta PT 
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Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto. Pengaruh 

langsung budaya organisasi terhadap kinerja karyawan lebih besar 

dibandingkan dengan pengaruh tidak langsungnya melalui work 

engagement, sehingga work engagement memediasi secara parsial 

pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. 

Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin kuat nilai-

nilai budaya organisasi yang ada pada UPT Dipo Kereta, maka akan 

menciptakan work engagement atau ikatan kerja karyawan dengan 

pekerjaan dan perusahaan, yang pada gilirannya akan semakin 

meningkatkan kinerja mereka.  

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas maka 

dapat diberikan implikasi sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 5 

Purwokerto 

a. Pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto 

pada umumnya dan UPT Dipo Kereta pada khususnya dapat 

meningkatkan kinerja karyawan dengan cara menerapkan 

kepemimpinan transformasional secara efektif. Kegiatan – 

kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menerapkan 

kepemimpinan transformasional secara efektif  misalnya: 

1) Pimpinan harus benar-benar memahami visi dan misi dari 

organisasi dan memahami lingkungan organisasi melalui 
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analisis lingkungan strategis strength, weakness, 

oppourtunity,  threat (SWOT). 

2) Merumuskan dan mengendalikan rencana strategis melalui 

manajemen pengawasan yang tepat untuk mencapai 

keberhasilan organisasi. 

3) Menginternalisasikan visi, misi, kondisi lingkungan strategis, 

dan rencana strategis pada seluruh anggota organisasi. 

4) Memahami dan memberikan perhatian terhadap kebutuhan 

para karyawan. Sehingga akan membangun hubungan 

emosial yang kuat dan membuat karyawan lebih termotivasi 

dalam bekerja.  

5) Memahami kapasitas dan kemampuan para karyawan dan 

mendistribusikan pekerjaan sesuai dengan kapasitas 

karyawan. 

6) Memberikan apresiasi atas setiap hasil pekerjaan sebagai 

bentuk penghargaan kepada karyawan. 

b. Pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto 

pada umumnya dan UPT Dipo Kereta pada khususnya juga perlu  

menguatkan budaya organisasi yang ada di perusahaan. Kegiatan 

– kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menguatkan 

budaya organisasi misalnya: 

1) Menyebarkan nilai-nilai budaya dengan maksud agar seluruh 

anggota dari perusahaan mengetahui secara jelas tentang 
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nilai-nilai yang terdapat di dalam budaya perusahaannya. 

Cara penyebaran nilai-nilai budaya tersebut dapat dilakukan 

melalui orientasi tugas dan penghargaan terhadap prestasi 

kerja karyawan. 

2) Meningkatkan komitmen anggota organisasi terhadap inti 

dari nilai-nilai yang ada (core values). Cara yang dapat 

dilakukan adalah dengan memberikan penghargaan seperti 

peningkatan gaji, promosi, atau jenis-jenis penghargaan 

lainnya.   

3) Membuat acara-acara rutinitas yang dapat memupuk rasa 

kebersamaan dan kekompakkan tim. 

4) Memberikan tanggapan terhadap masalah internal perusahaan 

maupun terhadap masalah eksternal. 

5) Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap aktivitas 

karyawan. 

c. Untuk meningkatkan kinerja karyawan, pihak PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto pada umumnya dan UPT 

Dipo Kereta pada khususnya baiknya selain memperhatikan hasil 

tugas kerja yang dilakukan oleh karyawan sebaiknya meningkatkan 

work engagement atau ikatan kerja karyawan dengan pekerjaan dan 

perusahaan. Kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan sebagai 

upaya meningkatkan work engagement  misalnya: 



125 
 

 

1) Bersedia menampung segala keluh-kesah serta pendapat 

karyawan untuk kinerja yang lebih efektif. Hal ini menjadi 

salah satu prioritas pendekatan diri perusahaan dengan 

karyawan agar hubungan keduanya terjalin dengan baik. 

Selain hak pokok seperti gaji, tunjangan kesehatan, dan 

fasilitas kerja, perlu diperhatikan juga solusi untuk setiap 

masalah yang mungkin dialami oleh masing-masing 

karyawan.  

2) Memberikan atensi atau perhatian lebih kepada karyawan 

dengan memberikan karyawan kesempatan untuk 

mengembangkan talenta yang dimilikinya, salah satunya 

dengan mengadakan pelatihan. Melalui pelatihan, setiap 

karyawan akan memiliki kesempatan untuk terus 

mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya serta 

menciptakan kinerja yang lebih baik setiap harinya. 

3) Menampung ide-ide yang diberikan karyawan sebagai daya 

kreativitas yang dapat memicu mereka untuk bekerja lebih 

baik dan tidak mudah merasa jenuh dengan aktivitas setiap 

harinya. Hal ini juga menjadi salah satu cara untuk 

menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga 

karyawan akan merasa nyaman di tempat kerja. 

4) Memberikan transparansi jenjang karier yang jelas untuk 

meningkatkan motivasi karyawan agar terus memberikan 



126 
 

 

kinerja terbaiknya sehingga karyawan berhasil meraih puncak 

karirnya. 

5) Memberikan perhagaan atas potensi yang dimiliki karyawan 

sebagai upaya untuk menciptakan motivasi dan suasana kerja 

yang nyaman. Bentuk penghargaan atas pencapaian seorang 

karyawan misalnya dengan memberikan ucapan pujian dan 

terima kasih yang diutarakan secara langsung atau melalui 

media lain. Cara lain adalah dengan memberikan 

penghargaan material seperti voucher hadiah dan lainnya.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepemimpinan 

transformasional, budaya organisasi, dan work engagement. Pada 

penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lainnya sehingga 

dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor apa 

saja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan selain variabel 

yang digunakan pada penelitian ini.  

b. Penelitian berikutnya yang akan dilakukan pada perusahaan yang 

sama dengan variabel budaya organisasi sebaiknya menggunakan 

konsep budaya organisasi milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

yaitu Integritas, Profesional, Keselamatan, Inovasi, dan Pelayanan 

Prima. Sehingga akan memberikan hasil yang lebih sesuai dengan 

implementasi budaya organisasi yang ada di perusahaan tersebut.  

 



127 
 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah berupaya untuk menyajikan model yang 

terintergrasi dan komprehensif tentang kepemimpinan transformasional 

dan budaya organisasi dalam membentuk work engagement sehingga 

berdampak pada kinerja karyawan. Namun disadari masih terdapat 

keterbatasan-keterbatasan sehingga membuat hasil penelitian ini kurang 

sempurna. Beberapa keterbatasan penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat ukur, yang mana 

terdapat kemungkinan responden tidak mengisi dengan sesungguhnya 

atau hanya mengisi berdasarkan kondisi ideal yang diharapkan dan 

bukan kondisi sebenarnya yang terjadi. Hal ini dapat menyebabkan 

pengukuran yang digunakan tidak menggambarkan variabel secara 

nyata.  

2. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-

pertanyaan dalam kuesioner serta sikap kepedulian dan keseriusan 

dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah 

subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini 

rentan terhadap biasnya jawaban responden. 

3. Berdasarkan hasil analisis, pengaruh variabel kepemimpinan 

transformasional dan budaya organisasi terhadap work engagement 

(62%) justru lebih besar di bandingkan terhadap kinerja karyawan 

(38%) . Hal ini menjadi gap dalam penelitian ini. 


