
87 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dengan bertitik tolak dari pembahasan masalah, landasan teoriti, analisis 

data empirik, hasil uji hipotesis, maka pada bab terakhir dalam penelitian ini akan 

dikemukakan beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut : 

1. Budaya organisasi yang diberikan kepada karyawan bank bjb Cabang Utama 

Bandung relatif baik yaitu 81,3%. 

2. Gaya kepemimpinan bank bjb Cabang Utama Bandung memiliki kinerja 

relatif baik yaitu 82,3%. 

3. Kinerja karyawan bank bjb Cabang Utama Bandung relatif baik yaitu 79,4%. 

4. Budaya organisasi secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja karyawan 

bank bjb Cabang Utama Bandung relatif  baik yaitu 23,98% 

5. Gaya kepemimpinan secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja karyawan 

bank bjb Cabang Utama Bandung relatif  baik yaitu 35,48% 

 

 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan di bank 

bjb Cabang Utama Bandung, maka penulis ingin mengajukan beberapa saran 

yang kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam melaksanakan aktivitas 

organisasi maupun pembinaan sumberdaya manusia di masa yang akan datang. 

Saran-saran tersebut antara lain : 

1. Budaya organisasi di bank bjb Cabang Utama Bandung yang cenderung 

berorientasi pada masyarakat, maka perlu peningkatan budaya organisasi 

yang berorientasi pada pegawai seperti unsur permasalahan bawahan perlu 



88 

 

diperhatikan oleh atasan serta organisasi harus bersungguh-sungguh untuk 

mengembangkan kompetensi pegawainya. 

2. Gaya kepemimpinan sangat berperan dalam meningkatkan motivasi dan 

kepuasan kerja karyawan, oleh karena itu unsur-unsur gaya kepemimpinan 

yaitu Pemimpin mempunyai karisma, Pemimpin memberikan inspirasi, 

Memberikan perhatian pribadi, melakukan pelatihan dan konsultasi kepada 

setiap bawahan secara individual perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan 

pelatihan softskill manajerial bagi pemimpin. 

3. Dalam rangka meningkatkan kinerja, maka pimpinan perlu mendorong 

pegawai agar mampu berinovasi dalam pekerjaan, dan peningkatan frekuensi 

pemeliharaan peralatan kerja.  

4. Dapat disimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, perlu 

adanya perbaikan faktor budaya organisasi, karena faktor budaya organisasi 

terkait erat dengan peningkatan kinerja pegawai. Koefisien jalur 

menunjukkan nilai positif dan signifikan, artinya dimana semakin baik 

budaya organisasi yang dilakukan akan mengakibatkan meningkatnya kinerja 

pegawai. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya budaya 

organisasi kerja pada bank bjb Cabang Utama Bandung baik, hal ini sesuai 

pendapat Sedarmayanti, (2001), bahwa budaya organisasi yang baik akan 

mendorong pegawai agar senang bekerja dan meningkatkan rasa tanggung 

jawab untuk melakukukan pekerjaan lebih baik menuju kearah peningkatan 

kinerja. Pada umumnya, seorang pegawai akan mengalami kepuasan dan 

kerja apabila mempunyai kebebasan dalam menentukan pekerjaan yang ingin 

dilakukannya dengan cara yang diinginkannya. Demikian pula peran serta 

keterlibatan diri tanpa paksaan, akan meningkatkan motivasi dan kinerja 

kerja. Kesesuaian antara kebutuhan individual dan kebutuhan organisasi, 

merupakan faktor yang penting untuk menunjang kinerja karyawan. 

5. Dapat disimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan perlu 

adanya perbaikan faktor gaya kepemimpinan, karena faktor kepemimpinan 

terkait erat dengan peningkatan kinerja karyawan. Koefisien jalur 
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menunjukkan nilai positif dan signifikan, artinya dimana semakin baik gaya 

kepemimpinan yang dirasakan pegawai akan mengakibatkan kenerja pegawai 

semakin meningkat.  


