
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab V ini, akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian, yang 

telah dijelaskan sebelumnya di Bab IV, selain itu untuk terdapat juga saran-

saran yang ditujukan kepada responden penelitian yang dapat membantu 

meningkatkan pengaruh kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah serta terdapat saran untuk penelitianya selanjutnya. 

V.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian dan hasil analisis statistik dalam bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional dan 

motivasi kerja secara simultan dapat memberikan pengaruh yang positif 

kepada kinerja pegawai. Dengan kata lain, kepemimpinan transformasional 

dan motivasi kerja merupakan variabel- variabel yang secara bersama-sama 

yang dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendapatan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. 

V.2 Saran 

 Secara garis besar, hasil penelitian menunjukan hasil yang baik. 

Namun, untuk dapat mempertahankan sesuatu yang baik dan untuk 

meningkatkan kualitas kinerja pegawai, maka penulis mengajukan beberapa 

saran sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Pendapatan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, kepala dinas 

dan bagi pegawai serta untuk penelitian selanjutnya. 

 



V.2.1 Saran untuk DPPKAD 

 Saat ini dalam dunia kerja sangat dibutuhkan sumber daya manusia 

yang baik terutama agar tidak ketinggalan dengan daerah lain. Sumber daya 

manusia dalam sebuah organisasi sangatlah penting karena merupakan faktor 

yang amat penting dalam meningkatkan kinerja mereka dalam bekerja, oleh 

karena harus ada kebijakan dari dinas sendiri terutama dalam mendukung 

dan memberdayakan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai, agar 

kinerja itu dapat tingkatkan sehingga target yang ingin dicapai dinas dapat 

tercapai, misalnya dapat menjadi control untuk selalu mengawasi dan 

membimbing para pegawainya melalui pengadaan fasilitas-fasilitas, ataupun 

mengikutsertakan para pegawai dalam pelatihan-pelatihan, workshop yang 

dapat menunjang proses kerja mereka serta mengalisis dan melihat 

permasalahan apapun yang terjadi melalui suatu cara alternatif pemecahan 

bersama antara perangkat struktur dinas dengan para staf pegawai sehingga 

kualitas SDM itu dapat terjaga dan kinerja pun tetap baik. 

V.2.2 Saran untuk Kepala Dinas 

 Sebagai pimpinan dalam instansi ini, kepala dinas memiliki dedikasi 

dan loyalitas dalam memimpin instansi yang dia pimpin. Oleh karena itu, 

penulis memberikan saran kepada kepala dinas dan pejabat struktur dalm 

instansi DPPKAD antara lain : 

1. Dapat menjalin kerjasama yang lebih baik lagi dengan para pegawai 

dalam melaksanakan tugas terutama disertai pemberian tugas yang 

adil dan merata baik pribadi maupun kelompok, serta bersedia 

membantu menjelaskan tugas yang diberikan para stafnya apabila 

ketika mengerjakannya, mereka merasa kesulitan. Karena dengan hal 



seperti ini dapat menciptakan hubungan harmonis yang baik antara 

pimpinan dengan para pegawainya. 

2. Mengadakan pertemuan rutin 2-3 kali dalam sebulan dengan para 

pegawai di kantor, serta memberikan apresiasi berupa hadiah atau 

penghargaan atas hasil yang mereka capai sehingga para pegawai 

lebih termotivasi dalam mengerjakan tugas mereka dan juga 

melakukan sharering atau saling memberi masukan antara pemimpin 

dengan para pegawai tentang proses kepemimpinan di instansi 

tersebut. 

3. Pemimpin harus menunjukan sikap keteladanan yang baik serta 

kewibawaan sehingga membangun rasa hormat serta memberikan 

inspirasi bagi pegawai agar bekerja dengan baik juga. 

4. Dalam mengambil setiap keputusan terhadap masalah yang dihadapi 

dikantor, pemimpin harus mendengarkan keluhan yang mewakili 

seluruh aspirasi staf pegawai. 

5. Pemimpin harus mengarahkan, serta memiliki kemampuan dalam 

menanamkan kepercayaan diri dan mampu mendorong serta 

memotivasi para staf pegawai dalam bekerja sehingga visi & misi 

target dinas bisa tercapai. 

V.2.3 Saran untuk Pegawai 

 Tidak dapat dipungkiri, bahwa staf pegawai memiliki andil besar 

dalam kemajuan serta suksesnya target pencapaian suatu instansi.Karena itu 

para pegawai harus memiliki kemampuan dalam hal ini, kompetensi dalam 

menjalankan tugasnya sehari-hari.apalagi sebagai instansi yang memiliki 



peranan penting dalam pemasukan income bagi daerah. Saran-saran yang 

dapat diberikan penulis antara lain: 

1. Bagi para pegawai yang masih bisa menlanjutkan pendidikan, 

diharapkan memiliki kemauan yang kuat, karena hal ini tidak hanya 

berguna untuk peningkatan kualitas tetapi juga meningkatkan 

kesejahteraan pegawai itu sendiri. Misalnya dapat menaikan pangkat 

atau golongan bagi para pegawai. 

2. Para pegawai harus secara mendalam memahami tugas yang 

didelegasikan kepadanya sehingga secara bertanggung jawab dalam 

menjalankan serta bisa menyelesaikannya tugas tersebut. 

3. Para pegawai harus mau belajar dan mengetahui iptek,dalam 

pengoperasian computer terutama aplikasi keuangan, sehingga tidak 

ketinggalan dengan orang lain dalam tata cara penggunaannnya dan 

bisa menggunakannya dalam tugas sehari-hari di kantor dalam proses 

pengelolaan keuangan. 

V. 2. 4 Saran bagi Penelitian Selanjutnya 

 Meskipun dalam penelitian ini, hipotesis telah teruji signifikan, 

namun penulis menyadari masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, bagi 

para akademisi yang akan menggunakan penelitian ini sebagai dasar kajian 

ilmiah lainnya, diharapkan memperhatikan keterbatasan penelitian ini seperti 

yang membahas pengaruh kepemimpinan tranformasional dan motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai, sementara masih banyak variabel lain yang juga 

turut berpengaruh terhadap kinerja pegawai itu sendiri.Serta berhati-hati 

dalam persepsi penilaian responden terhadap kepemimpinan 

transformasional yang disebabkan data ekstrem dalam jawabannya. Selain 

itu Peraturan yang dipakai penulis yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 



1979 yang mana penulis sudah mulai merancang dan melakukan penelitian 

pada tahun 2013 dimana masa berlakunya telah selesai berlaku pada tahun 

2013, dimana Pemerintah telah memperbaharui Peraturan Pemerintah 

tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yaitu PP No 46 Tahun 2011 

yang baru dan mulai berlaku pada mei 2014. 

 

 

 

 

 




