
BAB V

SIN{PULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang digunakan sesuai dengan tujuan

hipotesis yang dilakukan, dengan analisis regresi linier sederhana, maka dapat

disirnpulkan sebagai berikut :

1. Dari uji validitas untuk gaya kepemimpinan (X) menunjukkan bahrva terdapat

10 iterl yang signitikansi vang dianggap valid, dan tidak signifikansi yang

dianggap tidak valid tidak ada. Dan uji validitas untuk kepuasan ke{a

karyawan (Y) menunjukkan bahu,a terdapat l3 item yang signifikansi yang

dianggap valid, tidak signifikansi yang dianggap tidak valid tidak ada.

2. Dari uji reliabilitas untuk gaya kepernimpinan (X) menunjukkan bahwa hasil

korelasi antara skor itern ganjil dan genap adalah sebesar 0,981 > dari r 66"1

sebesar 0,361 rnenunjukkan tin-ukat reliabilitas gaya kepemimpinan (X) sangat

tinggi.. Serta uji reliabilitas untuk kepuasan kerja karyarvan (Y) rnenunjukkan

bahwa hasil korelasi antara skor itern ganjil dan genap adalah sebesar 0,937 >

dari r ub.t sebesAr 0,361 rrrenunjukkan tingkat reliabilitas kepuasan ke{a

karyawan (Y) yang sangat tinggi.

3. Bahrva variabel gaya kepemimpinan (X) berpengaruh secara nyata terhadap

kepuasan kerja karyawan (Y) di mana Y : 26,356 + 0,771X dengan nilai t

r,,t*g (16,911) > t,ou"t (2,000)
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4. Dalatn hubungan secara simultan ini dihasilkan koefisien determinasi

(R square) sebesar 0,856 atau85,60Yo dari data yangadamenunjukkan bahwa,

variabel bebas gaya kepernimpinan (X) mampu menjelaskan besar

hubungannya terhadap variabel terikat yaitu kepuasan kerja karyawan (Y).

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Disarnping variabel kedisiplinan mempunyai peran penting di dalam kepuasan

kerja karyawan PT. Bank "X" Surabaya, diharapkan pimpinan PT. Bank "X"

Surabaya hendaknya dapat lebih aktif rnemberikan rnotivasi dan rnengarahkan

serta dapat memberikan contoh teladan, baik dalam hal partisipasinya maupun

kerja sama yang baik dengan para karyawan, di mana hal ini dimaksudkan

untuk rnenimbulkan adanya rasa tanggung jawab yang besar, rasa ikut

memiliki dan untuk menciptakan suasana ker.ia yang semakin menyenangkan.

2. Variabel gaya kepemirnpinan (X) sangat berperan penting untuk kepuasan

kerja karyarvan (Y) di P'1. Bank "X" SurabaYa. Dengan adanya kepemimpinan

yang tinggi tersebut, diharapkan para karyawan bisa melakukan pekerjaan

dengan baik dan lancar, sehingga tercipta hasil pekeqaan yang bagus dan

optimal pula, dengan dernikian kepuasan akan terjadi baik bagr pimpinan itu

sendiri, bagi para barvahan, dan terakhir bagi para konsumen PT. Bank "X"

Surabaya.



Lampiran I

KUESIONIER

Nama

NIP

Unit

Alamat

A. Petunjuk:

l. Sebelum Anda memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan, sebaiknya Anda terlebih dahulu membaca semua
pertanyaan-pertanyaan yang ada, karena untuk kemudahan pemahaman

pertanyaan yang diajukan.
2. Beberapa pernyataan yang diajukan merupakan untuk kepentingan

penelitian ilmiah, oleh karena itu jawablah pernyataan-pernyataan tersebut
dengan benar dan tepat.

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

l. Berilah tanda silang (X) hanya pada satu nomor jawaban pada setiap

nomor pertanyaan yang Anda anggap tepat.
2. Mohon Anda mengiisi dengan konsentrasi dan teliti pada setiap

pernyataan-pernyataan yang akan dijawab.
3. Atas kerjasama seluruh karyawan PT. Bank Central Asia Tbk. KCP "X"

yang baik dan kesediaan Anda mengisi pernyataan-pernyataan ini, saya

mengucapkan terima kasih.

C. Isilah Pernyataan Data Responden berikut ini :
1. Jenis kelamin Anda . . .

a. Pria b. Wanita

2. Usia Anda saat ini . . .

a. 18 - < 25 tahun
b. 25 - < 35 tahun

3. Tingkat pendidikan
a. SMA
b. sl

4. Berapa lama Anda bekerja
a. 1 tahun
b. 2 tahun

c. 35 - 49 tahun
d. > 49 tahun

c. 52

c. 5 tahun
d. > 5 tahun



D. Isilah Pernyataan berikut ini :
GAYA KEPEMIMPINAN (X) :

1. Pemimpin yang selalu melakukan pengawasan kepada bawahan menjalankan
sehi tercr li k n aman

2. Pemimpin yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan balvahan
dalarn arti dalam dilakukan bersama

J Pemimpin yang mempunyai pengikut sangat besar karena pemimpin tersebut
mempunyai daya tarik yang sangat besar artinya pemimpin selalu ada
d bawahan la bawahan suatu motrvasr

4. Pemirnpin selalu memberikan penegasan kepada bawahan berupa perhatian
dan inrsiatif

Sau$'l-xldiSdrriu Td&Sduiu Cuk4, Souiu fu+*tSbuiu
I 2 J 4 5

5. Pernirnpin mernberikan penekanan pada peristiwa dan penggunaan pikiran

6. Pemirn sela'lu memberikan dan inisiatif ba

7. Pemim karena kedudukan di

8. Pemimpin mempunyai karakteristik kecerdasan dalam memimpin
ba

9. Pemimpin mernberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang

SaapTrlakSetryu TiddrSsuiu Cukp Saqru SauESetriu
I 2 ., 4 5

Saa4TidakSetrju 'Iild<S*riu Culql Setriu SasrSetuiu
I 2 J 4 5

Sa1ETdakS€tuiu Trd*Setuiu Cukry Setlriu SarytrS€triu
I 2 3 4 5

Sa4sTdakSetriu Td*Stuiu Culoe Sa.qu SaUESetuiu
I 2 J 4 5

Sir+uTr<hkSa{u Tiid<S€tuiu Culqn, Sduiu StrgdSct{u
1 2 -) 4 5

SargtTdakS€tdu Tidd<Stuiu C\Iqe Sauiu SeEdS€nrju
1 2 3 4 5

SagdltdakS€tiu Tkld<Setriu Cuh{, So.riu Sar{ES€tulu

I 2 -) 4 5

SerptrTldakStuiu 11d*Setuiu Culql Sfiiu SeHS€triu
1 2 3 4 5

diindividualkan, dan memiliki karisma ba



10. Pemi karakteristik ba

Kts,PUASAN KERJA KARYAWAN (Y) :

l. Karyarvan puas dengan cara pemimpin dalam berkomunikasi dengan bawahan

rnenunjukkan berwarvasan sangat luas, disarnping itu melakukan pekeriaan

saling membantu bawahan, sehingga bawahan dalam menyelesaikan tugas

dilaksanakan baik
Purx;

2. Karyawan setuju pemimpin dalam memberikan pengarahan pekerjaan kepada

barvahan tidak rnenunjukkan ketetapan prosedur dalam menyelesaikan tugas,
yang pasti tugas yang dilakukan bawahan dapat diselesaikan dengan baik dan

walctu

3. Karyawan puas pemimpin dalam melakukan pekerjaan dan memberikan
pengarahan peke{aan kepada bawahan selalu menunjukkan kesenangan dalam
rva.iahnya baik pada konsisi bekerja maupun bersantai,'sehingga bawahan

dalarn esaikan selalu

4. Karyarvan setuju pemimpin dalarn melakukan pekerjaan dan mernberikan
pengarahan pekerjaan kepada bawahan selalu menunjukkan sopan santun,

dan sesama bawahan.

5. Karl,arvan puas pemimpinnya dalam memimpin barvahannya mempunyai sifat
uran trn

6. Karyawan setuju pemimpin dalam menjalankan tugasnya selalu baik, maka
tercr dari bawahan.

7. Karyawan puas pemimpinnya tidak memiliki sifat diskriminasi baik jabatan

SaudSanrTd*Setuiu Culiry S€nriuSafETrdakSetry
., 4 5I 2

Culirp htas Iiargsfttaslklk I'uas

4 5I 2 J

T&kllras Cuktp fuas k{ItRrasSargrtTrdakfure
4 5I 2 J

Cuk{3 hras SeudRraSSamgatTrdakhns Trd*Rr6
4 5I 2 3

Otue ftras SeE6RlasSaTdTidakPr6 'lldd<has

4 5I 2 J

orq) Rias kusRrasS{urilTidaktu6 lld*tuas
52 3 4I

Culilp StrrpERrasSmlETrdakhrre Tdd<hns
4 5I 2 3

Cftke Puas k'BRlasSeurdTrdakhras 'Ild*Rras
4 52 JI

dan kriteria semua ba

grtr;fl I l(lilK

Pt6



8. Karyawan puas pemimpin saat ini dalam melakukan pekerjaan selalu bekerja

bersama ba keterlibatan a akan

9. Karyawan puas pemimpinnya dalam melakukan peke4aan berdasarkan

komitmen pada struktur organisasi perusahaan, sehingga pekerjaan yang

akan bawahan terselesaikan waktu dan

l0 Karyarvan pLras pcmimpinnya )'ang tncmpcrcayakan pckcrjaan kcpada

karyarvan merupakan pekerjaan yang menantang baik mental, pikiran dan

wab besar untuk men lesaikan semua t

I 1. Karyawan puas pemimpinnya selalu memperhatikan dan mementingkan gaji

-vang harus diterima karl,awan selama bekeria, mernikirkan besamya sesuai dengan

standar mutu saat rnt.
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12. Karyarvan puas pemimpinnya dalam melakukan pekerjaan dengan bawahan

selalu men situasi dan kondisi lin a

13. Karyawan puas pemimpinnya memberikan rekan kerja sangat membantu
dalarn melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan dalam diselesaikan dengan

baik dan

f'Ms SarffiRr611d*Rras CulapSmitrTdakPuas
J 4 52i

Trd*tuas Cuke Rr6 kTFRlaSSmpfTdaknrc
52 3 4I

Rias Srilu#fuasSamTrdakhras Tid*.Rras Cukr{e

_1 4 51 2

Td*hlre Culop Puas SrISft6SaartTrdakR:as
J 4

CLrkqp hr6 SarUERrasSamt$TrdakPtns Tid*hras
5I J 4

Sanr$RnsTidilPuas Cdop RraSShngdTdakhns
4 5I 2 J

tertib.

I
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