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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan data yang ada, mengenai Pengaruh 

Pengawasan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Tebu Hotel 

Bandung, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengawasan pada Tebu Hotel Bandung secara rata-rata masuk kedalam 

kriteria baik. Hal ini ditandai dengan skor aktual yang mencapai nilai 948 

dengan persentase sebesar 72.92% melalui jumlah skor tanggapan dari 4 

pernyataan. Hal ini menandakan bahwa presepsi responden dengan 

memberikan nilai tertinggi pada pernyataan Pengawasan pemimpin secara 

tidak langsung membuat tingkat pengorganisasian menjadi lebih 

terorganisir. Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan dengan arah hubungan positif. Artinya semakin baik 

pengawasan maka akan semakin baik Kinerja Karyawan. 

2. Gaya Kepemimpinan pada Tebu Hotel Bandung secara rata-rata masuk 

kedalam kriteria baik. Hal ini ditandai dengan skor aktual yang mencapai 

nilai 1665 dengan persentase sebesar 73.18% melalui jumlah skor 

tanggapan dari 7 pernyataan. Hal ini menandakan bahwa presepsi 

responden dengan memberikan nilai tertinggi pada pernyataan Pemimpin 

dapat mengendalikan diri dalam menghadapi masalah pekerjaan. Gaya 

Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

dengan arah positif. 

3. Kinerja karyawan Tebu Hotel Bandung secara rata-rata masuk kedalam 

kriteria baik. Hal ini ditandai dengan skor aktual yang mencapai nilai 3592 

dengan persentase sebesar 73.68% dari jumlah skor tanggapan responden 

atas 15 butir pernyataan menandakan bahwa presepsi responden dengan 

memberikan nilai tertinggi pada pernyataan Bapak/ibu mampu mengikuti 

perkembangan IPTEK dalam upaya menyelesaikan pekerjaan. 
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4. Pengaruh pengawasan dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

Tebu Hotel Bandung berdasarkan hasil analisis secara simultan adalah 

sebesar 68.2% sedangkan sisanya sebesar 31,8% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain yang tidak diteliti. Hasil secara parsial pengaruh pengawasan 

terhadap kinerja 59.7% dengan nilai         7.957 >        1.999 sehingga 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil secara 

parsial pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 8.5% dengan nilai 

        2.532 >       1.999 sehingga pengawasan maupun gaya 

kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan diatas, penulis mencoba 

memberikan saran kepada pihak yang berkaitan maupun pihak lainnya mengenai 

Pengaruh Pengawasan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan 

Tebu Hotel Bandung, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, dengan penelitian ini penulis berharap agar menambah wawasan 

teoritis penulis mengenai pengawasan dan gaya kepemimpinan, penulis juga 

berharap agar dengan penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dan 

analisis penulis. 

2. Bagi pihak-pihak lain, peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya 

dan kepada para praktisi lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan berkaitan 

dengan pengawasan dan gaya kepemimpinan untuk memperkaya informasi 

yang dihasilkan. Diharapkan peneliti selanjutnya tidak hanya memperoleh data 

hanya melalui kuesioner saja tetapi juga senantiasa melakukan wawancara dan 

observasi langsung ke objek penelitian sehingga dapat menghasilkan informasi 

yang lebih banyak lagi.   

3. Bagi perusahaan, peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

a. Sebaiknya perusahaan melakukan pengawasan secara langsung (berada 

langsung di lingkungan operasional) sehingga karyawan pada saat 
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mendapat kesulitan dapat langsung terselesaikan sesuai waktu yang 

ditentukan perusahaan.  

b. Perlunya meningkatkan kinerja dari seorang pimpinan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan Tebu Hotel dengan memiliki 

pandangan yang luas dan melihat peluang yang ada. Pimpinan harus 

lebih meningkatkan kontrol kearah yang lebih baik terhadap karyawan, 

dan memberikan kewenangan kepada bawahannya untuk mengambil 

keputusan secara bersama. 

 


