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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

persepsi dukungan organisasional dan kemampuan kerja terhadap kinerja 

dengan motivasi kerja sebagai variabel mediasi.  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka diperoleh Kesimpulan yang dari 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil analsisi karakteristik responden berjenis kelamin laki-laki 91,04%, 

sedangkan sisanya sebanyak 8,96% responden berjenis kelamin perempuan. 

Hasil analisis deskriptif variabel persepsi dukungan organisasional cenderung 

Cukup bagus. Sehingga, Persepsi dukungan organisasional berpengaruh 

positif terhadap motivasi kerja. Artinya bahwa, semakin tinggi dukungan yang 

diberikan organisasi kepada maka, semakin tinggi pula motivasi kerja yang 

dimiliki jajaran anggota SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta. 

2. Hasil data karakteristik responden berpendidikan SMA (58,96%), sedangkan 

sisanya sebanyak 39,55% responden berpendidikan S1 dan sebanyak 1,49% 

responden berpendidikan S2. Hasil analisis deskriptif variabel kemampuan 

kerja cenderung Cukup Bagus. Sehingga, Kemampuan kerja berpengaruh
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positif terhadap motivasi kerja. Artinya bahwa, semakin tinggi kemampuan 

kerja yang dimiliki maka, semakin tinggi pula motivasi kerja yang dimiliki 

jajaran anggota SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta. 

3. Hasil analisis deskirptif karakteristik berdasarkan usia responden didominasi 

umur 20-40 tahun sebesar 95 orang atau 70.89%. Hasil analisis deskriptif 

variabel motivasi kerja menunjukkan bahwa Cukup Bagus. Sehingga,  

Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Sehingga, Semakin tinggi 

motivasi kerja yang dimiliki jajaran anggota SATLANTAS Polres Sleman DI 

Yogyakarta maka semakin tinggi kinerja yang dihasilkan. 

4. Berdasarkan hasil analisis data karakteristik masa kerja responden 3 sampai 

lebih dari 5 tahun didominasi oleh 83 orang anggota atau sebesar 61.94%. 

Hasil analisis deskriptif variabel persepsi dukungan organisasional cukup 

bagus. Sehingga, Persepsi dukungan organisasional berpengaruh positif 

terhadap kinerja. Sehingga, semakin tinggi bentuk-bentuk dukungan 

organisasi yang diberikan akan semakin meningkatkan kinerja.  

5. Berdasarkan hasil analisis data karakteristik pendidikan responden didominasi 

oleh 79 anggota atau sebesar 58.96%. Kemudian dari Hasil analisis deskriptif 

variabel kemampuan kerja cukup bagus. Sehingga, kemampuan berpengaruh 

positif terhadap kinerja. Sehingga, semakin tinggi kemampuan kerja yang 

dimiliki anggota akan semakin meningkatkan kinerja.  
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6. Hasil analsisi karakteristik responden berjenis kelamin laki-laki (91,04%), 

sedangkan sisanya sebanyak 8,96% responden berjenis kelamin perempuan. 

Kemudian, Hasil analisis deskirptif karakteristik berdasarkan usia responden 

didominasi umur 20-40 tahun sebesar 95 orang atau 70.89%. Hasil analisis 

deskriptif variabel persepsi dukungan organisasional cenderung Cukup bagus. 

Selanjutnya, Hasil analisis deskriptif variabel motivasi kerja menunjukkan 

bahwa Cukup Bagus. Sehingga, Motivasi Kerja Memediasi Hubungan antara 

Persepsi Dukungan Organisasional terhadap Kinerja. Dengan demikian, 

persepsi dukungan organisasional yang baik serta memiliki motivasi kerja 

yang tinggi akan lebih meningkatkan kinerja jajaran anggota SATLANTAS 

Polres Sleman DI Yogyakarta. 

7. Hasil data karakteristik responden berpendidikan SMA 58,96%, sedangkan 

sisanya sebanyak 39,55% responden berpendidikan S1 dan sebanyak 1,49% 

responden berpendidikan S2. Kemudian, Hasil analisis deskirptif karakteristik 

berdasarkan usia responden didominasi umur 20-40 tahun sebesar 95 orang 

atau 70.89%. Hasil analisis deskriptif variabel kemampuan kerja cenderung 

Cukup Bagus. Kemudian, Hasil analisis deskriptif variabel motivasi kerja 

menunjukkan bahwa Cukup Bagus. Sehingga, Motivasi Kerja Memediasi 

Hubungan antara Kemampuan Kerja terhadap Kinerja. dengan memiliki 

kemampuan kerja yang baik serta motivasi kerja yang tinggi akan lebih 

meningkatkan kinerja jajaran anggota SATLANTAS Polres Sleman DI 

Yogyakarta. 
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8. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti maka, di 

peroleh sebuah hasil yang mendominasi untuk lebih meningkatkan kinerja 

yaitu “Motivasi Kerja Memediasi Hubungan antara Kemampuan Kerja 

terhadap Kinerja” dengan nilai total sebesar 0.583 atau 58.3%.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh maka 

peneliti mengajukan atau memberikan saran kepada: 

1. Obyek Penelitian 

Kepada Kapolres Sleman Khsusnya pada bagian SATLANTAS Polres 

Sleman. Untuk meningkatkan kinerja jajaran anggota SATLANTAS Polres 

Sleman hendaknya menigkatkan kemampuan kerja yang dimiliki oleh 

anggota. Berdasarkan analisis deskriptif variabel masih ada yang perlu 

ditingkatkan lagi seperti kemampuan dalam mengoprasikan alat kerja, 

kemampuan memahami bidang pekerjaan, kemampuan bersosialisai. 

Selanjutnya berdasarkan analsisi deskriptif variabel motivasi kerja 

ditingkatkan lagi terutama dari sisi melibatkankan diri dalam setiap tugas dan 

merasa terpanggil untuk membantu rekan-rekan dalam menyelesaikan 

pekerjaan. Kemudian terus berusaha dengan maksimal demi tercapainya 

kinerja yang optimal. Karena dengan kemampuan kerja yang baik dan 

ditambahkan dengan  motivasi kerja yang tinggi akan menghasilkan kinerja 

yang lebik optimal. 
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Untuk meningkatkan kemampuan kerja serta motivasi kerja dari jajaran 

anggota SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta sebaiknya diadakan 

pelatihan yang berkelanjutan, fasilitas kerja yang memadai,selalu memberikan 

apresiasi kepada anggota selama kontribusi yang mereka berikan positif 

terhadap institusi serta berikan target yang sesuai dengan kemampuan 

anggota. 

 

5.3. Implikasi Manajerial 

Dari hasil pengujian dan analisis yang dilakukan pada rumusan masalah 

yang memiliki dominasi tinggi untuk meningkatkan kinerja ialah “Pengaruh 

Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Yang Dimediasi Oleh Motivasi Kerja”. 

Dengan nilai total sebesar 0.583 atau 58.3%. sehingga untuk mengoptimalkan 

kinerja jajaran anggota SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta maka, harus 

meningkatkan kemampuan kerja seperti kemampuan bersosialisasi, 

mengoprasikan perangkat kerja, pemahaman bidang pekerjaan, serta bekerja 

sama dengan tim harus ditingkatkan lagi. Kemudian, dengan memaksimalkan 

motivasi kerja seperti berusaha dengan maksimal, merasa pekerjaan adalah 

passion nya, serta berkontribusi dalam menjalankan tugas yang diperintahkan.  
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5.4. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini hanya dilakukan di Polres Sleman, namun akan lebih baik 

jika penelitian selanjutnya menggunakan obyek dan sampel lebih dari satu Polres 

sehingga dapat mengurangi bias yang disebabkan oleh kultur dalam organisasi. 

Penelitian ini dilakukan dalam internal organisasi sehingga untuk 

penelitian selanjutnya dapat meneliti dari eksternal yaitu masyarakat yang 

melanggar lalu lintas. 

 


