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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Di Dinas Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi Kabupaten Sukabumi” maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Gaya kepemimpinan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Sukabumi termasuk dalam kategori cukup baik yang artinya proses 

mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku 

pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki budaya 

pengikut, serta proses mengarahkan ke dalam aktivitas-aktivitas positif yang 

ada hubungannya dengan pekerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

kabupaten Sukabumi dinilai cukup baik. 

2. Kinerja karyawan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Sukabumi termasuk dalam kategori cukup baik yang artinya prestasi kerja, 

yakni perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dengan 

standar kerja karyawan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Sukabumi dinilai telah cukup sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

meskipun belum dinyatakan optimal.  

3. Gaya Kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Karyawan di 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi hal tersebut 

terbukti bedasarkan pengujian dengan menggunakan uji t (t test) dimana nilai 

t-hitung > t-tabel yaitu 8.077 > 2.01 dan nilai p-value = 0.000 ≤ α (0.05) 

sehingga Ho ditolak dan H1 diterima yang artinya bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan di Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi. 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis 

akan mengajukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak 

yang berkepentingan. Ada pun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah. 

1. Pimpinan atau Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Sukabumi sebaiknya mengarahkan gaya kepemimpinan lebih demokratis, 

karena gaya kepemimpinan seperti itu lebih disukai oleh karyawan. Itu 

membuat karyawan akan bersemangat dalam bekerja dengan memiliki 

pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Dengan gaya 

kepemimpinan yang baik dan sesuai akan memberikan motivasi kepada 

karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. 

2. Karyawan hendaknya memperhatikan ketelitian dan hati-hati dalam 

melaksanakan pekerjaan, meningkatkan komunikasi antara atasan maupun 

bawahan, berperan aktif dalam lingkungan kerja, dan memanfaatkan fasilitas 

yang diberikan perusahaan. 

3. Kepada seluruh pegawai dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Sukabumi, berdasarkan hasil pengujian hipotesis hasilnya gaya 

kepemimpinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

oleh karena itu di harapkan agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Sukabumi untuk lebih menjaga atau meningkatkan gaya 

kepemimpinan yang baik, guna lebih meningkatkan kembali kinerja 

karyawan. 

 

 

 

 

 


