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BAB V 

PENUTUP 

          

 

 Dalam bab ini akan menyajikan kesimpulan dan 

saran berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya.  

 

5.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian dan hasil analisis statistik 

dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa kepemimpinan transformasional dan kepuasan 

kerja dapat dijadikan sebagai prediktor terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Ambon. 

 

5.2.  SARAN 

Secara garis besar hasil penelitian menunjukkan 

hasil yang baik. Namun, untuk dapat mempertahankan 

sesuatu yang sudah baik dan untuk meningkatkan lagi 

kinerja pegawai maka penulis mengajukan beberapa 

saran sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor 

Pertanahan Kota Ambon, secara khusus kepada 

pemimpin dan pegawai Kantor Pertanahan Kota 

Ambon, serta beberapa saran untuk penelitian 

tersebut. 

 

5.2.1.  Bagi Kantor Pertanahan Kota Ambon 

Unsur yang paling menentukan tingkat kinerja 

adalah manusia. Manusia akan bekerja dengan baik 
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jika ia cukup termotivasi untuk melakukannya. 

Sehingga dapat menggerakkan organisasi secara 

keseluruhan. Atasan, bawahan dan kepuasan memiliki 

kaitan yang sangat erat dalam pencapaian suatu 

kinerja yang tinggi.  

Saat ini tuntutan dan tantangan dalam dunia 

kerja semakin ketat. Untuk itu perlu adanya kebijakan 

dari Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk  

mendukung bahkan memfasilitasi semua pekerjaan 

yang dilakukan pegawai yang dapat mengarah terhadap 

peningkatan mutu kinerja pegawai. Misalnya;  

1. Kenaikan gaji perlu diperhatikan. 

2. Mendorong para pegawai yang masih 

memungkinkan untuk studi lanjut pada jenjang 

yang lebih tinggi sehingga lebih terjamin kualitas 

kerja. 

3. Memperhatikan kenaikan jabatan pegawai sesuai 

aturan.  

4. Tunjangan-tunjangan khusus bagi pegawai perlu 

diperhatikan dan ditingkatkan dengan tetap 

mengedepankan prinsip keadilan dan proposional. 

Tunjangan sebaiknya disesuaikan dengan beban 

kerja dan resiko yang timbul bagi pegawai. 

Hal-hal yang bisa dilakukan oleh pihak Kantor 

Pertanahan Kota Ambon khususnya pemimpin dan 

pegawai untuk peningkatan kinerja antara lain: 
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A.  Pemimpin 

Sebagai pimpinan kantor Pertanahan Kota Ambon, 

diharapkan dapat memiliki dedikasi dan loyalitas dalam 

memimpin. Oleh karena itu, penulis memberikan saran 

kepada pemimpin  yaitu : 

1. Ramah terhadap pegawai, sehingga membuat 

pegawai merasa nyaman. 

2. Mengadakan pertemuan minimal 2 kali dalam 

sebulan dengan para pegawai guna mengevaluasi 

kerja yang telah dilakukan. 

3. Bersama-sama dengan pegawai memecahkan 

masalah yang dihadapi pegawai mengenai 

pekerjaan dan membantu memberikan ide-ide 

sehingga pegawai itu sendiri dapat menyelesaikan 

masalahnya. Misalnya bila terjadi pelaporan dari 

masyarakat sehingga bermasalah di kantor polisi, 

pemimpin sebagai orang yang mendampingi 

pegawainya dapat bersama-sama mengatasi 

masalah tersebut sehingga pegawai dapat 

mempercayai kemampuan pimpinan dalam bekerja 

dan mengatasi masalah. 

4. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk 

memberikan ide-ide yang dapat memecahkan 

masalah atau melancarkan pekerjaan sehingga 

pegawai dapat merasa bangga diasosiasikan 

dengan pimpinannya. 
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B.  Pegawai 

 Pegawai merupakan aset utama suatu organisasi 

dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu setiap 

organisasi berusaha untuk meningkatkan kinerja 

pegawai yang dilakukan dengan berbagai cara. Untuk 

itu ada beberapa saran yang diajukan kepada pegawai 

kantor Pertanahan Kota Ambon guna meningkatkan 

kinerja pegawai, antara lain: 

1. Pegawai-pegawai Kantor Pertanahan Kota Ambon 

secara merata harus mengikuti pendidikan non 

formal dan pendidikan struktural guna menambah 

pengetahuan mengenai pekerjaan yang dilakukan 

sesuai dengan bidang tugasnya, serta kesempatan 

pengembangan karir misalnya, pengurusan 

kenaikan jabatan sesuai dengan pangkat dan 

golongan. 

2. Pegawai kantor Pertanahan Kota Ambon perlu 

mencintai pekerjaannya serta mempunyai rasa 

tanggung jawab terhadap kewajiban yag telah 

diterima. Ini merupakan dorongan internal dalam 

diri Sehingga suatu pekerjaan dapat dijalankan 

dan dikerjakan dengan penuh sukacita dan baik. 

Dengan demikian diharapkan kinerja pegawai 

dapat lebih baik dan tujuannya adalah pencapaian 

kinerja yang lebih baik sesuai dengan visi dan misi 

Kantor Pertanahan kota Ambon. 
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5.2.2.  Bagi Penelitian Selanjutnya 

1. Bagi penelitian mendatang hendaknya sampel dan 

daerah penelitian lebih diperluas lagi, yaitu tidak 

terbatas pada pegawai kantor Pertanahan Kota 

Ambon, namun dilakukan penelitian pada lebih 

dari satu kantor, sehingga tingkat generalisasinya 

lebih baik.  

2. Penelitian ini masih terbatas, karena hanya 

meneliti pengaruh kepemimpinan transformasional 

dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. 

Dengan demikian masih ada variabel lain yang 

turut mempengaruhi kinerja pegawai yang belum 

dijelaskan dan diteliti, maka direkomendasi untuk 

penelitian selanjutnya yaitu menambah variabel 

motivasi, budaya organisasi, kepuasan gaji, gender 

dan latar belakang pendidikan. 

3. Bagi penelitian mendatang hendaknya instrumen 

penelitian lebih diperdalam dan dikembangkan lagi 

sehingga kemampuan mengukurnya lebih baik.  

 


