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BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1.  Simpulan 

 

 

 

Setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian ini, maka 

dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan di Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten 

Lampung Timur adalah kepemimpinan transformasional yaitu 

memiliki pengaruh idealisme, motivasi inspirasional, stimulasi 

intelektual, dan konsiderasi individual dalam gaya kepemimpinannya. 

Kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten 

Lampung Timur meliputi prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, 

kejujuran, kerjasama, prakarsa (inisiatif), dan kepemimpinan. 

2. Kepemimpinan transformasional oleh Kepala Dinas Kelautan dan 

Perikanan di Kabupaten Lampung Timur dalam meningkatkan kinerja 

dengan menitikberatkan pada perilaku memotivasi pegawai untuk 

membantu tranformasi antara karyawan dengan pemimpin sehingga 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

3. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan 
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dengan nilai pengaruh sebesar 87,8%. Hal ini dapat diinterpretasi 

bahwa semakin tinggi gaya kepemimpinan transformasional maka 

akan meningkatkan kinerja pegawai  

4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan 

tranformasional terhadap kinerja Pegawai Dinas Kelautan dan 

Perikanan di Kabupaten Lampung Timur. Artinya hipotesis alternatif 

(Ha) didukung dan Ho tidak didukung berdasarkan hasil pengolahan 

data dari nilai signifikasi sebesar 0.000 atau probabilitas jauh di bawah 

0.05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

5.2.  Saran 

 

 

 

Saran-saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lampung 

Timur untuk terus meningkatkan kinerja dengan tidak hanya 

menitikberatkan pada perilaku memotivasi pegawai untuk membantu 

tranformasi antara karyawan dengan pemimpin tapi juga dengan 

dalam meningkatkan kinerja karyawan dapat memberikan gambaran 

terhadap kepemimpinan transformasional sehingga dapat 

meningkatkan kinerja karyawan dalam menjalankan kegiatan dinas 

selanjutnya. 

2. Bagi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lampung 

Timur untuk memberikan kinerja yang optimal sejalan dengan 

motivasi dan penggiatan kepemimpinan transformasional yang 

dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten 

Lampung Timur sehingga dapat meningkatkan kapabilitas pribadi 

sebagai pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten 

Lampung Timur paada khususnya dan juga Pegawai Negeri Sipil 

Daerah pada umunya.  


