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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat penulis uraikan dari skripsi yang berjudul Gaya 

Kepemimpinan Islami pada Resto Koja Kota Semarang adalah: 

1. Gaya kepemimpinan Islami Manajer Utama Resto Khoja pahami adalah 

gaya kepemimpinan yang bersifat kondisional yang meliputi:  

a. Gaya kempemimpinan otoriter (keras dan tegas)  

b. Gaya kepemimpinan laissez faire (mengijinkan bebas)  

c. Gaya kepemimpinan demokratis. 

2. Implementasi Gaya kepemimpinan Islami Manajer Utama Resto Khoja 

adalah:  

a. Gaya kempemimpinan otoriter (keras dan tegas) Manajer Utama 

Resto Khoja Kota Semarang ia implementasikan ketika Standar 

Oprasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan dipahami 

bersama tidak dipatuhi oleh karyawan.  

b. Gaya kepemimpinan laissez faire Manajer Utama Resto Khoja Kota 

Semarang ia implementasikan ketika memberikan memotivasi 

karyawan untuk mengikuti pelatihan kerja. 

c. Gaya kepemimpinan demokratis Manajer Utama Resto Khoja Kota 

Semarang ia implementasikan ketika ia hendak memecahkan sebuah 

masalah yang belum bisa diselesaikan. Gaya kepemimpinan Manajer 

Utama Resto Khoja Kota Semarang 

B. Saran  

 Saran-saran yang dapat penulis sampaikan kepada Manajer Utama 

Resto Khoja Kota Semarang setelah penulis melakukan penelitian di Resto 

Khoja Kota Semarang adalah sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan Manajer Utama Resto Khoja seharusnya dapat berjalan 

lebih efektif jika Manajer Utama memiliki ketegasan di dalam 

mengarahkan semua karyawan Resto Khoja untuk mengikuti 
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pengembangan kemampuan kerja melalui pelatihan yang disediakan. 

Karena faktor utama untuk mendapatkan kepuasan pelanggan berawal dari 

cara seorang karyawan dalam melayani pelanggan. Karyawan yang 

memiliki kemampuan yang baik akan melayani pelanggan dengan baik. 

Oleh karena itu kepemimpinan otoriter (keras dan tegas) sangat 

dibutuhkan Manajer Utama Resto Khoja ketika mengarahkan karyawan 

agar mengikuti program pengembangan kemampuan kerja agar karyawan 

memiliki kemampuan kerja yang baik. 

2. Diharapkan untuk penulisan yang akan datang dapat melengkapi 

kekurangan penulis pada penelitian ini, karena sesungguhnya penelitian ini 

jauh dari kata sempurna. Penelitian yang akan datang juga diharapkan 

dapat memperoleh hasil gaya kepemimpinan Islami yang lebih sempurna 

dengan memasukkan teori prinsip kepemimpinan Islami, peran dan fungsi 

kepemimpinan Islami. 

 


