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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dari setiap variabel, hasil analisis 

menunjukan bahwa:  

a. Variabel Efisiensi Kerja Pegawai berada pada klasifikasi sangat 

tinggi karena memiliki total nilai sebesar 468, dan berada pada 

interval 420,1-500. Berarti efisiensi kerja pegawai yang ada pada 

Kantor Camat Alok Timur Kabupaten Sikka dapat dinilai sangat 

baik. 

b. Variabel Kepemimpinan berada pada klasifikasi sangat tinggi 

karena memiliki total nilai sebesar 465, dan berada pada interval 

420,1-500. Berarti Kepemimpinan yang ada pada Kantor Camat 

Alok Timur Kabupaten Sikka dapat dinilai sangat baik. 

c. Variabel Motivasi berada pada klasifikasi sangat tinggi karena 

memiliki total nilai sebesar 467, dan berada pada interval 420,1- 

500. Berarti Motivasi Kerja Pegawai yang ada pada Kantor Camat 

Alok Timur Kabupaten Sikka dapat dinilai sangat baik. 

d. Variabel Pengawasan berada pada klasifikasi sangat tinggi karena 

memiliki total nilai sebesar 474, dan berada pada interval 420,1- 

500. Berarti Pengawasan yang ada pada Kantor Camat Alok Timur 

Kabupaten Sikka dapat dinilai sangat baik. 
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2. Hasil analisis Regresi Berganda, menujukan bahwa: 

a. Variabel kepemimpinan (X1), motivasi (X2), dan pengawasan 

(X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kerja 

pegawai pada Kantor Camat Alok Timur Kabupaten Sikka. 

b. Secara simultan, variabel motivasi (X1) memiliki pengaruh yang 

paling besar terhadap variabel efisiensi kerja pegawai (Y) yang ada 

pada Kantor Camat Alok Timur Kabupaten Sikka, yang disusul 

dengan variabel pengawasan (X3), dan yang terakhir variabel 

kepemimpinan (X1). 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka dapat disarankan beberapa hal 

yaitu: 

1. Kepada pihak Kantor Camat Alok Timur Kabupaten Sikka 

a. Kepada Camat agar tetap mempertahankan fungsi kepemimpinan 

yang ada, seperti memberikan bimbingan, dukungan, dan 

kepercayaan kepada bawahan tanpa melepaskan tanggung jawab dan 

mempertahankan fungsi pengawasan seperti mengidentifikasi dan 

memperbaiki penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas. 

b. Kepada para Bawahan Camat untuk motivasi kerja agar tetap 

melaksanakan pekerjaan secara profesional untuk mencapai efisiensi 

dan hasil kerja yang sesuai dengan standar, untuk mendapatkan upah 

yang sesuai dengan harapan. 
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c. Kepada para pembaca agar dapat menggunakan skripsi ini sebagai 

bahan referensi untuk meneliti permasalahan yang sama. 
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