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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompensasi sebagai variabel 

pemoderasi pengaruh kepemimpinan transaksional dan kecerdasan emosional 

terhadap kinerja karyawan di BMT BIF. Penelitian ini menggunakan kuesioner 

sebagai bahan analisa, dimana sebanyak 85 kuesioner berisi pernyataan terkait 

kepemimpinan transaksional dan kecerdasan emosional, kinerja karyawan, dan 

kompensasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode 

survei serta menggunakan regresi linier sederhana dan Moderated Regression 

Analysis (MRA) sebagai pengujian variabel pemoderasi.  

Setelah melakukan analisis data dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemimpinan transaksiona l 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.  

2. Kompensasi  tidak memoderasi pengaruh kepemimpinan transaksiona l 

terhadap kinerja karyawan 

3. Kecerdasan emosional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan BMT BIF.  

4. Kompensasi memoderasi pengaruh kecerdasan emosional terhadap 

kinerja karyawan. 
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B. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Mendatang 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan kelemahan penelitian yaitu: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel yang mempengaruhi 

peningkatan kinerja yaitu kepemimpinan transaksional dan kecerdasan 

emosional, sehingga hasilnya kurang menggambarkan pengaruh 

peningkatan kinerja. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan 

penelitian model kepemimpinan lain (kepemimpinan transformasiona l, 

dan kepemimpinan autentik), serta bentuk kecerdasan lain (kecerdasan 

intelektual dan spiritual). 

2. Pada penelitian ini metode  pengumpulan  data  menggunakan  instrumen 

kuesioner , sehingga  jawaban  yang  diperoleh  terbatas pada hal-hal yang 

ditanyakan. Penelitian  selanjutnya  disarankan  tidak  hanya menggunakan 

instrumen kuesioner, namun dapat  mengumpulkan  informasi  lebih  lanjut  

dengan melakukan  interview  atau  wawancara  secara  langsung  kepada 

responden untuk memperoleh penjelasan mengenai fenomena yang 

sebenarnya terjadi dalam lingkungan perusahaan. 

C. Implikasi Manajerial 

Hasil dari penelitian ini dapat  memberikan  kontribusi  baik  secara  teoritis  

maupun  praktis,  yang dapat dijelaskan dalam penjelasan berikut ini: 

Implikasi  dari  hasil  penelitian  ini  yaitu  dapat  menjadi  bukti empiris  

yang  menjelaskan  pengaruh  positif kepemimpinan transaksional terhadap  

kinerja karyawan. Selain itu kompensasi sebagai variabel pemoderasi 

memberikan kontribusi untuk menguatkan pengaruh kecerdasan emosional 
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terhadap kinerja karyawan BMT BIF. Pihak manajerial BMT BIF sebaiknya 

mengevaluasi pemberian kompensasi  agar sesuai dengan keinginan yang 

diharapkan karyawan sehingga tujuan kompensasi tercapai yaitu adanya 

peningkatan kinerja karyawan. Pimpinan membina hubungan yang lebih baik 

dengan karyawan agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman sehingga dapat 

meningkatkan kinerja para karyawan. Perekrutan karyawan BMT BIF juga 

memperhatikan kecerdasan emosional dengan melakukan psikotes sehingga 

mendapatlan calon karyawan yang berkualitas. Serta meminimalkan rotasi 

pimpinan pada cabang BMT dengan kinerja karyawan yang telah memenuhi 

target, hal tersebut dapat menurunkan kinerja karyawan. 


