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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan pada bagian sebelumnya, 

kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah 

1. Hasil dari pengujian hipotesis 1 bagian pertama (H1a) menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan transaksional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bisnis.  

2. Hasil dari pengujian hipotesis 1 bagian ke dua (H1b) menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bisnis. 

3. Hasil dari pengujian hipotesis 2 (H2) menunjukkan bahwa inovasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja bisnis. 

5.2.Keterbatasan penelitian dan saran 

5.2.1. Keterbatasan Penelitian 

 Di dalam penelitian ini peneliti menghadapi keterbatasan yang bisa dijadikan sebagai 

koreksi / perbaikan untuk penelitian yang akan datang yaitu : 

1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya dilakukan di Kota Semarang. 

Diharapkan untuk penelitian yang selanjutnya bisa dilakukan di tempat yang 

berbeda. 

2. Penelitian hanya dilakukan sebatas pada bank umum (pemerintah dan swasta) 

serta beberapa bank perkreditan rakyat. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya 

dilakukan dengan menambah cakupan sample lembaga keuangan lainnya selain 

bank, misalnya koperasi. 
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5.2.2. Saran 

 Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di tempat yang berbeda tidak hanya di sektor perbankan di 

kota Semarang namun juga pada sektor usaha lainnya maupun UMKM. Hal ini 

diperlukan agar dapat mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan (transaksional 

dan transformasional) dan inovasi terhadap kinerja bisnis. 

2. Menambah perluasan sampel seperti bank perkreditan rakyat dan koperasi serta 

lembaga keuangan lainnya selain bank yang belum mapan (belum besar) untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh gaya kepemimpinan (transaksional dan 

transformasional) dan inovasi terhadap kinerja bisnis. 

3. Melakukan perbaikan dan penambahan jumlah instrumen kuesioner agar lebih 

rinci sehingga sesuai dan dapat digunakan untuk pengujian. 

4. Berhubung adanya penolakan hipotesis, maka peneliti selanjutnya merubah model 

penelitian menjadi moderasi untuk menunjang pengembangan penelitian. 

Saran bagi bank – bank yang belum mapan di kota Semarang, adalah dapat 

memperbaiki gaya kepemimpinan atasannya agar sesuai dengan keinginan bawahan 

agar bawahan merasa loyal dan betah untuk bertahan di dalam organisiasi. Gaya 

kepemimpinan khususnya gaya kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan 

transformasional kurang berdampak bagi bank yang sudah mapan, hal ini 

dikarenakan bawahan lebih mengutamakan profesionalitas kerja dan sudah mengerti 

dengan jobdescnya masing – masing. Selain itu untuk mengatasi semua pekerjaan 

yang ada sudah tersistem dan terkomputerisasi, sehingga pemimpin hanya diperlukan 
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untuk mengatasi masalah atau mengambil keputusan ketika terdapat situasi yang 

tidak wajar (jarang terjadi). 

  


