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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa: 

1. Gaya kepemimpinan di Perdana Group lebih cenderung mengarah 

transformasional. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai 

kelima dimensi gaya kepemimpinan memiliki mean score sebesar 3,4544. 

Gaya kepemimpinan transformasional lebih cenderung mengarah pada 

orang seperti mendorong orang lain untuk berkembang dan menghasilkan 

performa melebihi standar yang diharapkan. 

2. Menurut persepsi karyawan, kepuasan kerja karyawan di Perdana Group 

Bandung masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden 

mengenai kepuasan kerja memiliki mean score sebesar 3,3974. 

3. Penelitian ini menemukan bahwa dari 6 hipotesis, hanya tiga hipotesis yang 

diterima, yaitu gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

kerja karyawan di Perdana Group, intellectual stimulation berpengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja karyawan di Perdana Group, dan personal 

recognition berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan di 

Perdana Group. 

4. Sedangkan hipotesis lainnya ditolak karena tidak berpengaruh positif satu 

sama lain. Hipotesis yang ditolak adalah vision tidak berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja karyawan di Perdana Group, inspirational 

communication tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

karyawan di Perdana Group, dan supportive leadership tidak berpengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja karyawan di Perdana Group. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan 

kerja karyawan Perdana Group Bandung masih rendah. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan temuan hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian 

beberapa saran dapat dikemukakan, antara lain: 

1. Persepsi karyawan terhadap gaya kepemimpinan Perdana Group masih 

belum memenuhi harapan. Dari hasil penelitian diketahui masih banyak 

responden yang merasa gaya kepemimpinan yang diterapkan sekarang 

kurang dapat memenuhi kepuasan kerja karyawan. Dari hasil temuan 

penelitian disarankan agar pimpinan melakukan evaluasi atas gaya 

kepemimpinan yang berjalan selama ini, dan perlu mempertimbangkan 

reorientasi gaya kepemimpinan yang mengarah pada gaya kepemimpinan 

transaksional. Secara teori, gaya kepemimpinan transformasional lebih 

efektif dibandingkan dengan gaya kepemimpinan transaksional. Tetapi, 

karena Perdana Group tidak memerlukan karyawan yang pendidikannya 

tinggi dan tidak memiliki jenjang karir sehingga Perdana Group lebih cocok 

menerapkan gaya kepemimpinan transaksional.  

2. Kepuasan kerja karyawan di Perdana Group masih kurang baik, karena 

persepsi responden menunjukan bahwa selama responden bekerja di 

Perdana Group merasa masih belum puas. Pimpinan perlu menstimuli 

peningkatan kepuasan kerja karyawan agar dapat bekerja lebih baik lagi 

demi kemajuan perusahaan. 

3. Secara teoritis, apabila kebutuhan karyawan terpenuhi maka karyawan akan 

merasa puas dalam bekerja. Pemimpin harus lebih memperhatikan 

kebutuhan karyawan, sesuai dengan hierarchy of need yang dikemukakan 

oleh Abraham Maslow. Kebutuhan manusia dibagi menjadi 5 tingkatan 

yaitu, kebutuhan psikologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, 

kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Semua 

kebutuhan ini harus diperhatikan oleh pimpinan, karena akan menstimulasi 

kepuasan kerja karyawan. 

4. Penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang dianggap sangat penting yaitu 

gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di 

Perdana Group. Walaupun faktor gaya kepemimpinan merupakan faktor 
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yang sangat penting yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di 

Perdana Group, tetapi secara teoritis banyak faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja, sebaiknya untuk penelitian berikutnya mencoba 

memperhatikan faktor penting lainnya yang dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan, walaupun penulis telah 

berusaha semaksimal mungkin dalam membuat penelitian ini menjadi sempurna, 

namun penulis menyadari beberapa keterbatasan yaitu: 

1. Penelitian bersifat cross section yang menangkap persepsi hanya pada satu 

momen waktu saja, sehingga penelitian ini tidak dapat mengungkapkan 

perubahan dari seluruh variabel yang diukur. 

2. Kemungkinan pemahaman responden yang berbeda atas indikator-indikator 

variabel penelitian yang diberikan pada responden, karena responden 

memiliki persepsi masing-masing. 

3. Alat ukur yang seluruh diadaptasi dan dikembangkan di negara maju, 

mungkin kurang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya di negara sedang 

berkembang seperti Indonesia. 


