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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penulis melakukan observasi atau penelitian dilaksanakan pada Biro 

Kepegawaian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang 

beralamatkan di Jalan Permata No 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta 13650 

dengan nomor telepon 021-8098018. 

Penulis meneliti karya ilmiah ini berjudul “Analisis Sikap Profesional 

Pegawai pada Biro Kepegawaian Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional”. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat permasalahan 

yang terdapat pada Biro Kepegawaian Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional yaitu kurangnya rasa tanggung jawab serta kurangnya rasa 

dapat diandalkan dalam menjalankan profesinya. 
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Dari permasalahan tersebut penulis memberikan rekomendasi 

penyelesaian yaitu kurangnya rasa tanggung jawab serta kurangnya rasa dapat 

diandalkan dalam menjalankan profesinya dimana pegawai tidak berada di 

ruangan saat jam kerja berlangsung melainkan diluar ruangan. Seharusnya 

pegawai menanamkan dari diri pribadi untuk dapat bertanggung jawab serta 

dapat diandalkan dalam menjalankan profesinya untuk masa depan, sehingga 

mampu memiliki kemampuan dalam mengantisipasi perkembangan 

lingkungan yang terlihat dihadapannya, dan juga seharusnya pemimpin dapat 

memberikan motivasi sebagai daya pendorong guna merubah sikap ketidak 

profesional tersebut menjadi sikap profesional. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian atau observasi yang penulis lakukan yang 

dilakukan di Biro Kepegawaian Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional, penulis dapat memberikan saran yaitu : 

 

1. Bagi Biro Kepegawaian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional 

Sebaiknya pegawai di lingkungan Biro Kepegawaian Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menanamkan dari diri 

pribadi untuk dapat bertanggung jawab serta dapat diandalkan dalam 

menjalankan profesinya untuk masa depan, sehingga mampu memiliki 

kemampuan dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terlihat 

dihadapannya dan juga seharusnya pemimpin dapat memberikan motivasi 

sebagai daya pendorong guna merubah sikap ketidak profesional tersebut 

menjadi sikap profesional. 

 

2. Bagi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 

Sebaiknya pihak Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 

memberikan pelatihan atau pengembangan sikap profesional kepada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta guna mendidik 

mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta dapat bersikap 

profesional dan meningkatkan sikap profesional.  
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Yang mana setelah selesai menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta, mahasiswa tersebut menjadi pegawai dan masa 

mendatang mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta akan 

memiliki sikap profesional pegawai yang baik. 

 

3. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan diri melalui ilmu yang 

telah diterapkan di universitas maupun ilmu yang didapat diluar 

universitas. Dengan mengembangkan segala ilmu dan kemampuan agar 

dapat bersaing dalam dunia kerja. 


