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BAB V 

   KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Pengaruh Kepemimpinan 

Perempuan Terhadap Kinerja Karyawan Politeknik Maritim Negeri Indonesia  

dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening maka dapat ditarik 

kesimpulan: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan perempuan yang terdiri 

dari Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadap komitmen 

organisasidengan ( nilai Fhitung  lebih besar dari Ftabel  (9.501>5.75), serta nilai 

signifikan Fhitung sebesar 0,000. ) 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan perempuan yang terdiri 

dari Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadap kinerja karyawandengan 

( nilai Fhitung  lebih besar dari Ftabel  (57.753>5.75), serta nilai signifikan Fhitung 

sebesar 0,000. ) 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan dari komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan dengan ( nilai Fhitung  lebih besar dari Ftabel  (39.158>5.75), serta nilai 

signifikan Fhitung sebesar 0,000. ) 

4. Ada pengaruh langsung yang lebih besar bila dibandingkan pengaruh tidak 

langsungnya dengan melaui komitmen organisasi sebagai intervening, terkecuali 

pada pengaruh dari kepemimpinan perempuan (iron maiden) terhadap kinerja 

yang menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsungnya lebih besar jika 

dibandingkan dengan pengaruh langsungnya, pengaruh langsung kepemimpinan 

perempuan (iron maiden)(X4) terhadap kinerjaadalah sebesar 0.276 atau sebesar 
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27.6 persen sedangkan pengaruh tidak langsung kepemimpinan perempuan (iron 

maiden) terhadap kinerja melalui melalui komitmen organisasi adalah sebesar 

0.434X 0.732 =0.317 atau sebesar 31.7 persen. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat 

disarankan : 

1. Gaya kepemimpinan perempuan seductress memiliki skor penilaian yang paling 

rendah diantara gaya kepemimpinan perempuan yang lain, sehingga gaya 

kepemimpinan perempuan seductress ini perlunya mendapat perhartian yang 

lebih terutama pemimpin Politeknik Maritim Negeri Indonesia  dan para 

karyawan bersama-sama ikut memutuskan bagaimana cara terbaik menyelesaikan 

suatu pekerjaan. 

2. Pimpinan Politeknik Maritim Negeri Indonesia perlu memperbaiki dan 

meningkatkan pendekatan pola pengasuhan (nurturing) untuk memotivasi 

bawahan, yaitu dengan membangun keteladanan, menciptakan role model yang 

positif, memberikan dukungan dan bimbingan agar karyawan menjadi semakin 

percaya, kagum, dan hormat kepada pemimpinnya, sehingga pada akhirnya 

bawahan akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pemimpinnya. 

Dan sebaliknya, pimpinan Politeknik Maritim Negeri Indonesia tidak menerapkan 

kepemimpinan perempuan model iron maiden. Pemimpin dengan peran wanita 

besi ini dikenal sebagai seorang yang tangguh dan terjebak dalam sikap yang 

lebih militan dari pada yang seharusnya. Peranan iron maiden bagi seorang 

perempuan menjadi tidak diperhatikan, sehingga rekan-rekan maupun karyawan 
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menjadi tidak bersimpati kepada pimpinan, ketika pimpinan memiliki masalah, 

berbeda dengan peran seductress dan pet. 

3. Penelitian terhadap efektivitas kepemimpinan perempuan perlu dilanjutkan 

dengan pemimpin perempuan di bidang yang lain seperti di lingkungan  

kesehatan maupun militer. Model teoretis yang melihat faktor-faktor 

intrapersonal, interpersonal, dan kultural dapat digunakan untuk pembuktian lebih 

lanjut, tentunya dengan mempertimbangkan kembali variabel-variabel yang dapat 

menjadi indikator-indikator yang bermakna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


