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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

motivasi kepala dinas terhadap kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja 

Sukabumi dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Motivasi kepala dinas yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Sukabumi termasuk ke dalam kategori yang sangat tinggi, yang berarti 

motivasi kepala dinas  di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi 

dapat dikatakan baik. Dimensi yang memberikan kontribusi terbesar 

pada variabel motivasi kepala dinas adalah kebutuhan akan penghargaan 

dan dimensi yang memberikan kontribusi terkecil adalah dimensi 

kebutuhan fisik dan psikologis. Sedangkan untuk skor indikator 

tertinggi pada variabel motivasi kepala dinas yaitu pegawai mendapat 

pengahsilan layak yang terdapat pada dimensi  kebutuhan fisik dan 

psikologis, dan skor indikator terkecil yaitu pegawai mendapatkan 

fasilitas yang layak.  

2.  Kinerja pegawai yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Sukabumi termasuk dalam kategori yang sangat tinggi, yang berarti 

kinerja pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumitelah 

terlaksana dengan baik. dimensi yang memberikan kontribusi terbesar 

pada variabel kinerja adalah dimensi kuantitas dan dimensi yang 
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memberikan kontribusi terkecil adalah dimensi ketepatan waktu. 

Sementara skor indikator tertinggi pada variabel kinerja pegawai 

terdapat pada indikator ketegasan pimpinan pada hasil kerja yang 

terdapat pada dimensi kuantitas dan skor indikator terkecil yaitu 

indikator pegawai menyelesaikan tugas sesuai dengan jumlah beban 

pekerjaan terdapat pada dimensi kuantitas. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti telah lakukan mengenai 

pengaruh motivasi kepala dinas terhadap kinerja pegawai Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Sukabumi termasuk pada tiingkat hubungan yang 

kuat, hal tersebut menunjukan bahwa variabel motivasi kepala dinas 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Sukabumi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari analisis penelitian dan pembahasan, maka 

peneliti akan memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat menjadi 

bahan masukan dan kajian yang terdiri dari beberapa aspek praktis dan 

aspek teoritis yaitu sebagai berikut :  
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5.2.1 Aspek Praktis  

Dalam aspek praktis ini yaitu berupa saran dari hasil penelitian yang 

diajukan sebagai bahan masukan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Sukabumi yaitu sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai variabel motivasi skor yang 

paling memberikan kontribusi terkecil adalah dimensi kebutuhan fisik 

dan fisiologis dengan indikator pegawai mendapatkan fasilitas yang 

layak artinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi harus lebih 

memaksimalkan fasilitas yang ada dikantor maupun dilapangan karena 

jika fasilitasnya sudah layak maka pegawai akan lebih nyaman untuk 

bekerja. 

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai variabel kinerja pegawai skor 

yang paling memberikan kontribusi terkecil adalah dimensi kuantitas 

dengan indikator  mengenai pegawai menyelesaikan tugas sesuai dengan 

jumlah beban pekerjaan .artinya dalam hal ini Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Sukabumi dalam memberikan pekerjaan harus sesuai 

dengan jumlah beban pekerjaan yang diberikan kepada pegawai agar 

pekerjaan tersebut menghasilkan pekerjaan yang optimal. 
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5.2.2 Aspek Teoritis  

Saran dari aspek teoritis yaitu mengenai pengembangan ilmu 

administrasi publik khususnya dibidang motivasi dalam kaitannya dengan 

kinerja pegawai, berdasarkan hasil perhitungan dari koefisien determinasi 

artinya bahwa kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi 

dipengaruhi oleh motivasi sedangkan masih terdapat variabel lain 

mempeengaruhi kinerja pegawai yang tidak termasuk kedalam penelitian ini. 

Maka untuk itu peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk 

meneliti variabel kinerja pegawai dengan menggunakan variabel independen 

lainnya selain variabel motivasi kepala dinas. 


