
4. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan   hasil  pembahasan  dan  analisis  data  terhadap  masalah  dalam 

penulisan ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Gaya  kepemimpinan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap 

kepuasan  kerja  pegawai  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Kota 

Bandar  Lampung,  yaitu  sebesar  51%.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  hasil 

pengujian hipotesis secara keseluruhan yang diperoleh dari hasil t  hitung  = 

7,666  lebih  besar  dari  t  tabel   =  1,671  pada  tingkat  kepercayaan  95%. 

Artinya,  variabel  bebas  (gaya  kepemimpinan)  berpengaruh  secara 

signifikan terhadap variabel terikat (kepuasan kerja pegawai).

2. Berdasarkan perhitungan Regresi diperoleh koefisien determinasi (R2), 

yaitu sebesar 50,8 atau 51%. Hal ini berarti besarnya pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pegawai Bappeda Kota 

Bandarlampung sebesar 51%  sementara sisanya sebesar 49 % kepuasan 

kerja pegawai dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar penelitian ini.

3. Kepemimpinan yang bersikap adil diperlukan oleh pegawai Bappeda Kota 

Bandar Lampung, hal ini terlihat dari jawaban responden terhadap 

pernyataan yang telah diajukan. Tidak adanya responden yang menyatakan 

setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan tersebut, 18,65% menyatakan 

kurang setuju bahwa pemimpin bersikap adil terhadap seluruh pegawai, 



69,49% menyatakan tidak setuju, dan 11,86% menyatakan sangat tidak 

setuju.  

5.2 Saran

1. Pemimpin Bappeda Kota Bandarlampung perlu meningkatkan sikap adil 

kepada seluruh pegawai, demi menjaga kepuasan kerja mereka sehingga 

pegawai dapat menghasilkan kinerja yang baik. Pegawai yang puas dengan 

pekerjaannya akan meningkatkan kinerja pegawai, motivasi kerja pegawai, 

menaikkan moril pegawai, dan meningkatkan tampilan kerja pegawai 

sehingga akumulasi dari semuanya menghasilkan pegawai yang betah di 

kantor dan jauh dari absen.

2. Pemimpin Bappeda Kota Bandarlampung sebagai instansi pemerintah 

sebaiknya perlu mempertahankan sikap menghargai kebutuhan pegawai agar 

bisa menjadi motivasi sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai 

agar pegawai tidak cepat merasa bosan dengan pekerjaannya sehingga 

menurunkan kinerja dan kualitas kerja yang merupakan bagian penting 

dalam pencapaian tujuan organisasi yaitu menjalankan tugas dalam 

pengabdian kepada masyarakat berupa pemberian pelayanan publik yang 

memadai dan memuaskan bagi masyarakat.


