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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis

serta pada pembahasan mengenai pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja

Karyawan pada Kambing SOON Café Bandung, maka penulis dapat menarik

suatu simpulan dan memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi Kambing

SOON Café sebagai bahan petimbangan perusahaan dimasa dating kelak.

Adapun simpulan dan saran yang bisa penulis berikan sebagai berikut :

1. Dalam penerapan gaya kepemimpinan di Kambing SOON Café, penulis

dapat menyimpulkan bahwa penerapan gaya kepemimpinan tergolong

cukup baik, hal tersebut didukung denga data-data hasil penelitian yang

telah dilakukan. Berdasarkan data responden mengenai gaya

kepemimpinan, penerapan gaya kepemimpinan mempunyai nilai 2,90, dan

gaya kepemimpinan yang digunankan di Kambing SOON Café adalah

penggabungan antara gaya kepemimpinan otoriter dan demokratis.

2. Setelah mendapatkan data-data dalam penelitian yang penulis lakukan,

maka bisa dikatakan kinerja karyawan pada Kambing SOON Café

tergolong cukup baik. Hal tersebut didukung oleh hasil kuesioner

mengenai kinerja karyawan yang mampunyai nilai sebesar 3,19.
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3. Melalui perhitungan koefisien determinasi diperoleh persentase besarnya

pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan adalah sebesar

69,56% dan sisanya 30,44% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak

diukur pada penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada kesimpulan yang telah

diuraikan sebelumnya, dapatlah kiranya diajukan beberapa saran/usulan perbaikan

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan. Adapun saran tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Meskipun penerapan gaya kepemimpinan di Kambing SOON Café

tergolong cukup baik, pemimpin sebaiknya tetap melakukan pemeliharan

diri agar tidak terjadi penurunan kualitas dalam gaya kepemimpinan, dan

akan lebih baik lagi jika pemimpin melakukan evaluasi agar gaya

kepemimpinan yang diterapkan menjadi jauh lebih baik lagi.

2. Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, kinerja karyawan di

Kambing SOON Café memiliki nilai cukup baik, hal tersebut sebaiknya

lebih ditingkatkan lagi mengingat masih banyak tujuan perusahaan yang

belum terwujud, dengan peningkatan kinerja karyawan diharapkan

pencapaian perusahaan akan lebih baik lagi.

3. Dari perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,695 di

mana menunjukkan adanya pengaruh yang cukup kuat antara gaya

kepemimpinan Kambing SOON Cafe terhadap kinerja karyawan. Untuk
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itu perusahaan harus terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas

dalam cara memimpinnya.


