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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh Gaya Kepemimpinan

dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan PT Bank Muamalat Cabang Bandung, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Gaya Kepemimpinan pada PT. Bank Muamalat Cabang Bandung dapat

dikategorikan sangat baik, yang ditunjukan oleh analisis korelasi dikatakan positif karena

r tabel =0.835 menunjukan hubungan yang sangat kuat karena terletak antara 0,80 – 1,00.

Analisis koefisien determinasi menunjukan nilai r square 0.698 artinya Gaya

Kepemimpinan mempengaruhi Kinerja Karyawan sebesar 69,8%. Sedangkan pengujian

hipotesis yang menunjukan t-hitung yang diperoleh variabel Gaya Kepemimpinan

sebesar 10.524 > nilai t-tabel 1.677 yang artinya Gaya Kepemimpinan memberikan

pengaruh terhadap kinerja karyawan.

2. Pemberian Kompensasi pada PT. Bank Muamalat Cabang Bandung dapat dikategorikan

sangat baik, yang ditunjukan oleh analisis korelasi dikatakan positif karena r tabel =

0.961 menunjukan hubungan yang sangat kuat karena terletak antara 0,80 – 1,00. Analisis

koefisien determinasi menunjukan nilai r square 0.924 artinya Kompensasi

mempengaruhi Kinerja Karyawan sebesar 92,4%. Sedangkan pengujian hipotesis yang

menunjukan t-hitung yang diperoleh variabel Kompensasi sebesar 24.083 > nilai t-tabel

1.677 yang artinya Kompensasi memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan.
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3. Pelaksanaan Gaya Kepemimpinan dan pemberian Kompensasi pada PT. Bank Muamalat

Cabang Bandung dapat dikategorikan sangat baik, sesuai dengan yang ditunjukan oleh

analisis korelasi berganda dikatakan positif karena r tabel sebesar 0.975 menunjukan

hubungan yang sangat kuat karena terletak antara 0,80 – 1.00. Aalisis koefisien

determinasi menunjukan r square 0.951 artinya Gaya Kepemimpinan dan Kompensasi

mempengaruhi Kinerja Karyawan sebesar 95.1%. sedangkan pengujian simultan (uji F)

diperoleh nilah f-hitung sebesar 454.928 > f-tabel 3,20 yang artinya secara simultan Gaya

Kepemimpinan dan Kompensasi memberikan pengeruh yang signifikan terhadap kinerja

karyawan.

5.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut ada beberapa saran yang penulis ajukan yang dapat dijadikan

acuan sesuai dengan hasil penelitian yaitu, diantaranya :

1. Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh penulis tentang gaya kepemimpinan pada PT.

Bank Muamalat Cabang Bandung, maka yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah

mempertahankan kondisi yang ada sekarang dan meningkatkan kondisi ini kearah yang

lebih baik lagi. Pemimpin harus lebih memperhatikan kebijakan yang sesuai dengan

prosedur, meningkatkan control kearah yang lebih baik terhadap karyawan, dan

memberikan kewenangan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan secara

bersama.

2. Perusahaan hendaknya mempertahankan pemberian kompensasi yang diberikan kepada

karyawannya. Sebagaimana dari hasil yang diperoleh oleh penulis tentang pemberian

kompensasi pada PT. Bank Muamalat Cabang Bandung. Perusahaan harus lebih bjiak
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dalam memberikan kompensasi sehingga karyawan akan mereasa termotivasi untuk

bekerja lebih baik lagi.

3. Karyawan hendaknya memperhatikan ketelitian dan hati-hati dalam melaksanakan

pekerjaan, meningkatkan komunikasi antara atasan maupun bawahan, berperan aktif

dalam lingkungan kerja, dan memanfaatkan faslitas yang diberikan perusahaan

4. Perusahaan diharapkan lebih banyak mengikutsertakan karyawannya dalam program

pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan atau diluar perusahaan

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga kemampuan karyawan

dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelesaian pekerjaan dapat menjadi

lebih baik. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan karyawan juga dapat

menghindarkan kecerobohan hingga keputusan dan tindakan yang diambil tepat. Begitu

juga dengan perusahaan yang sebaiknya menempatkan karywan sesuai dengan

keterampilan pengetahuan agar dapat mendukung kemajuan karirnya.


