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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Uji secara Simultan ( Uji f) disimpulkan kepemimpinan

dan komitmen diketahui F hitung (20,390) > F tabel (3,354) dengan

Sig. (0,000) < 0,05. Artinya adalah bahwa variabel indpenden secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

b. Berdasarkan Uji Signifikan parsial (Uji Statistik t ) disimpulkan

kepemimpinan dengan diketahui t hitung (3,185) > t tabel (2,052) dan

Sig. (0,004) < 0,05. Artinya variabel kepemimpinan berpengaruh

signifikan terhadap kedisiplinan kerja.

c. Berdasarkan Uji Signifikan parsial (UjiStaistik t) disimpulkan

Komitmen dengan Diketahui t hitung (2,443)> t tabel (2,052) dan

Sig.(0,021) < 0,05. Artinya variabel komitmen berpengaruh signifikan

terhadap kedisiplinan kerja.

d. Berdasarkan Uji Determinasi (uji R2) dari output diatas diketahui nilai

R sebesar 0,776. Artinya adalah bahwa korelasi ganda antara variabel

independen dengan variabel dependen memiliki hubungan yang kuat.

Kantor Camat Sungai Apit mempengaruhi oleh diketahui nilai R

Squer 0,602. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel
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independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 60,2%.

Sedangkan sisanya 39,8% dipengaruhi oleh variabel lain yan tidak

dimasukkan dalam model regresi ini.

e. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaruh kepemimpinan dan

komitmen berpengaruh secara signifikan terhadap kedisiplinan kerja

pegawai pada Kantor Camat Sungai Apit.

6.2 Saran

a. Dari hasil penelitian yang dilakukan, variabel yang paling

dominan dalam mempengaruhi kedisiplinan kerja yaitu kepemimpinan

dan komitmen.dukungan dari pemimpin sangat mempengaruhi

kedisiplinan kerja yang dirasakan oleh pegawai. Dukungan lebih yang

diberikan oleh pimpinan dapat membuat pegawai merasa nyaman

dalam bekerja dan pegawai diberi tanggung jawab lebih sehingga

pegawai dapat memaksimalkan kemampuannya untuk bekerja lebih

baik.

b. Diharapkan tiap Kantor Camat tidak hanya memperhatikan tentang

kepemimpinan dan komitmen yang ada dalam pembahasan ini saja

namun Kantor Camat juga harus memperhatikan faktor-faktor lainnya

demi terciptanya kedisiplinan kerja pegawai yang dirasakan pada

Kantor Camat Sungai Apit.
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c. Diharapkan kepada Kantor Camat Sungai Apit harus lebih

meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai. Sehingga dengan demikian

pekerjaan dapat terseleseikan dengan baik dan lancar.


