
 

 

 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Variabel Kepemimpinan  berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggota 

Kepolisian Resort Lampung Utara. 

2. Variabel Budaya Organisasi tidak  berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Anggota Kepolisian Resort Lampung Utara. 

3. Variabel Disiplin Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggota 

Kepolisian Resort Lampung Utara. 

4. Secara simultan variabel Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Disiplin 

Kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Anggota Kepolisian Resort Lampung Utara.   
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B. SARAN 

Adapun saran terkait hasil penelitian ini antara lain: 

Indikator Kepemimpinan harus selalu diperhatikan untuk meningkatkan Kinerja di 

Kepolisian Resort Lampung Utara yang meliputi: 

a. Kepercayaan Kepala Kepolisian kepada Anggota lebih ditingkatkan, 

contohnya dalam usaha mengungkap pencurian kendaraan bermotor, 

Kapolres harus lebih meningkatkan kepercayaan kepada Anggota untuk 

mengeluarkan gagasan dan ide, sehingga Anggota lebih merasa dihargai dan 

dapat lebih bekerja secara optimal. Dengan adanya kepercayaan Kapolres 

dalam memberikan tugas, Anggota mampu bertugas dengan berkreativitas 

dan tanpa tekanan sehingga mampu meningkatkan Kinerja.   

b. Prosedur dalam memberikan tugas lebih ditingkatkan. Dengan adanya 

kejelasan prosedur dalam memberikan tugas dan tanpa berbelit-belit, 

Anggota dapat mengetahui dengan pasti bagaimana prosedur dalam 

bertugas dan dapat bertugas secara optimal. Contohnya dalam memberikan 

tugas menangkap pelaku  pembegalan, Kapolres harus memberikan arahan 

yang jelas bagaimana prosedur dalam menangkap pelaku pembegalan 

tersebu 

c. Kekuasaan yang dicapai melalui otoritas formal lebih ditingkatkan lagi untuk 

meningkatkan Kinerja Anggota Kepolisian Resort Lampung Utara. Dengan 

adanya kewenangan yang sesuai dengan otoritas formal, maka akan 

terhindar dari tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sehingga 

Anggota dapat lebih patuh dan hormat kepada Kapolres dalam bertugas. 

Contohnya Kapolres tidak dapat menyimpan barang bukti kejahatan yang 
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merupakan tugas Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti). Kapolres 

hanya dapat memastikan Sattahti bekerja sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. Contoh lain yaitu Kapolres tidak dapat mengelola keuangan yang 

ada di Polres karena itu merupakan tugas dari Seksi Keuangan (Sikeu), 

Kapolres hanya dapat memastikan Sikeu bekerja sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 


