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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan serta pembahasan 

pada bab IV mengenai Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan di 

Radio Rama Bandung, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dan 

memberikan beberapa saran terhadap perusahaan yang telah diteliti oleh penulis. 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui analisa dan statistic yang 

diambil dari kuesioner yang telah disebarkan dan wawancara dengan kelima manager 

dari perusahaan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gaya kepemimpinan yang diterapkan di Radio Rama Bandung dapat 

dikategorikan kurang baik. Hal ini diperoleh dari nilai rata-rata keseluruhan 

sebesar 3,33 yang berada pada interval 2,60 – 3,39 yang berada pada tabel 

4.16. Masalahnya adalah “pemimpin yang terlalu mengabaikan para 

bawahannya”, “pemimpin yang selalu menempatkan dirinya diatas para  

bawahannya”, “pemimpin yang tidak bekerjasama dengan para bawahannya 

dalam mengerjakan tugas-tugas yang sulit”, “pemimpin yang tidak 

berkonsultasi dengan bawahannya”, “pemimpin yang selalu tidak 

menggunakan saran yang diberikan bawahannya”, “pemimpin yang tidak 

memberikan bimbingan kepada bawahan”. Dari hal tersebut dapat dilihat 
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bahawa gaya kepemimpinan yang diterpakan di Radio Rama Bandung jika 

dilihat dari macam-macam gaya kepemimpinan lebih mengarah ke gaya 

kepemimmpinan otoriter. 

2. Mengenai kinerja karyawan di Radio Rama dapat dikategorikan baik. Hal ini 

diperoleh dari nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,8 yang berada pada 

interval 3,40 – 4,19 yang berada pada tabel 4.27. Dimana dapat dilihat dari 

nilai tertinggi bahwa karyawan memiliki kualitas kerja yang baik, mampu 

mengerjakan tugas dengan baik, tepat waktu dalam menyelesaikan tugas, 

mentaati peraturan, dan mencapai tujuan dengan tepat sesuai yang 

direncanakan perusahaan berada pada nilai 3,9. Sedangkan ketidaknyamanan 

dalam bekerja berada pada nilai 3,3 yang menunjukan adanya 

ketidaknyamanan karyawan dalam bekerja di perusahaan ini. 

3. a. Nilai koefesien determinasi sebesar 6,50% memiliki arti bahwa 6,50% dari 

kinerja karyawan bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel gaya 

kepemimpinan di Radio Rama Bandung. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 

93,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang telah diteliti. 

b. menunjukan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔adalah sebesar 4,606. Sedangkan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada 

tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) dan derajat kebebasan (dk)= 58 adalah 

1,67155 Karena thitung (4,606) lebih besar dari ttabel 1,67155, maka H0 ditolak 

dan HA diterima yaitu terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap 

Kinerja Karyaran Radio Rama Bandung. Oleh karena itu terbukti bahwa 
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koefisien regresi adalah signifikan, dengan kata lain gaya kepemimpinan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan radio rama Bandung. 

5.2 Saran 

1. Dari hasil yang telah peneliti lakukan dari hasil rekapitulasi tabel 4.16 

karyawan akan memiliki kinerja lebih baik apabila pemimpin dapat 

memperhatikan karyawannya dan tidak mengabaiknnya. Seperti pemimpin 

dapat lebih membimbing dan mengarahkan karyawannya untuk bekerja dan 

mentaati peraturan yang telah diberlakukan oleh perusahannya lebih baik lagi 

dibandingkan yang sebelumnya. 

2. Pemimpin akan lebih baik lagi apabila tidak menempatkan dirinya diatas para 

bawahannya, dengan begitu  karyawan akan lebih terbuka dengan atasan dan 

komunikasi antara atasan dengan bawahan akan menjadi lebih lagi, dengan 

begitu karyawan dapat memberikan ide ataupun saran dengan baik kepada 

atasan untuk kemajuan perusahaan. 

3. Perusahaan akan lebih maju dalam menjalankan kegiatan aktivitasnya apabila 

adanya kerjasama yang baik antara atasan dengan bawahan. Maka dari itu 

sebaiknya pemimpin ikut turut serta dengan para bawahannya dalam 

mengerjakan tugas-tugas yang sulit secara bersama-sama, sehingga aktivitas 

perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 
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4. Pemimpin akan menjalankan perusahaannya dengan baik apabila pemimpin 

berkonsultasi dengan bawahan dan membiarkan para bawahan 

mengemukakan saran yang mereka berikan masing-masing. 

5. Karyawan akan memiliki kinerja lebih baik lagi apabila saran yang mereka 

berikan dapat digunakan oleh pemimpin sehingga termotivasi untuk membuat 

ide-ide yang baik bagi perusahaan. 

6. Karyawan dapat bekerja lebih baik lagi apabila pemimpin dapat membimbing 

setiap karyawannya dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. 

 


