
 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. RINGKASAN PENELITIAN 

Organisasi LPMP Lampung sangat dipengaruhi oleh kinerja pegawai yang ada di 

dalamnya. Organisasi secara ideal harus mengupayakan berbagai strategi untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. Penelitian ini dilatar belakangi dengan 

pengamatan awal kinerja LPMP Lampung yang mendapatkan sorotan kurnag 

bagus. Penelitian ini menganalisa kinerja dan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai LPMP lampung. Variabel penelitian yang mendukung 

penelitian ini utamanya diambil dari (1) teori indikator kinerja oleh Bernardin dan 

(2) teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja oleh Armstrong dan 

Baron. Penelitian ini juga didukung oleh beberapa hasil temuan dari variabel-

variabel atau sub variabel yang serupa dalam penelitian ini di dalam jurnal dan 

penelitian lain yang dihubungkan dengan kinerja pegawai, antara lain: faktor 

keterampilan kerja dan pengetahuan (Rino yanuardi, 2013; Sopan Adrianto, 

2011), kompetensi (Lian Arcynthia et al., 2013; Yati Suhartini, 2014), motivasi 

(Fithriani Sarworini, 2007; Fransisca Fitri Kurnia Sari dan Tri Bodroastuti, 2012), 

komitmen (Sri Wahyuni, 2008; Fransisca Fitri Kurnia Sari dan Tri Bodroastuti, 

2012), gaya kepemimpinan (Aurik Gustomo et al., 2011; Daniar Lusiani, 2012; R. 

Yolla Permata Nurita, 2008; Susilo Toto Raharjo dan Durrotun Nafisah, 2006), 

kerjasama tim (Muhammad Kadafi, 2010; Fuand Nazar dan Mochamad Hariyadi 
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Aprilianto, 2012),  penghargaan (Galih Dwi Koencoro et al., 2013; Omtinah, 

2013; Septian Putra Pratama, 2013; Eny Nurmiyati, 2011), dan lingkungan kerja 

(Fariz Ramanda Putra, 2013; Diana Khairani Sofyan, 2013).  

Berdasarkan telaah pustaka, telah dikembangkan 6 hipotesa, yaitu: (1) Personal 

factors berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai; (2) 

Leadership factors berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai; 

(3) Team factors berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai; (4) 

System factors berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai; (5) 

Contextual/Situational factors berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai; dan (6) Personal factors, leadership factors, team factors, system 

factors, dan contextual/situational factors secara bersama-sama mempengaruhi 

kinerja pegawai. 

Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui 

kuesioner. Sampel penelitian adalah total populasi (105) dari seluruh pegawai 

LPMP Lampung. Hasil analisa yang diperoleh dipakai untuk menjelaskan 

pengukuran kinerja, hubungan kausalitas antar variabel yang dikembangkan 

dalam penelitian ini.  

Berikut ini adalah hasil simpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yakni: 

1. Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kinerja 

pegawai LPMP Lampung 

2. Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi kinerja dan kinerja 

pegawai LPMP Lampung 
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B. SIMPULAN PENELITIAN 

1. Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kinerja 

pegawai LPMP Lampung 

Sebelum dilakukan analisa hubungan kausalitas antara faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja dengan kinerja pegawai LPMP lampung, terlebih 

dilakukan analisa univariat tentang kinerja pegawai LPMP Lampung. Hasilnya 

menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berkinerja sedang. Ini bisa 

menjelaskan fakta dalam pengamatan awal mengapa kinerja di LPMP Lampung 

kerap mendapatkan sorotan. Meskipun data menunjukkan bahwa indikator 

kualitas, kuantitas, ketepatan waktu dan efektifitas kerja pegawai LPMP bagus, 

namun demikian data juga menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai masih 

memerlukan pengawasan dalam bekerja. Bisa disimpulkan bahwa sebagian besar 

pegawai tidak bekerja secara mandiri tanpa diawasi pimpinan, kurang bisa 

mengambil keputusan sendiri, dan implikasinya, jika tidak ada pimpinan maka 

pekerjaan mungkin tidak terlaksanakan. Begitu pula dengan indikator dampak 

antar pribadi, yang sebagian besar menunjukkan tingkat sedang, artinya bahwa 

sebagian besar pegawai LPMP tidak terlalu menjadikan hasil pekerjaan sebagai 

sesuatu yang membuat dirinya bangga dan membuat harga dirinya lebih tinggi.   

Berikut ini adalah simpulan penelitian tentang hubungan kausalitas antara faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja dengan kinerja pegawai LPMP lampung, yang 

disajikan untuk tiap hipotesa penlitian. 
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Personal factors berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

Personal factors ditunjukkan oleh keterampilan/pengetahuan, komitmen dan 

motivasi. Sebagian besar pegawai LPMP Lampung memiliki keterampilan dna 

pengatahuan yang tinggi. Ini bisa dilihat dari rata-rata tingkat pendidikan adalah 

jenjang S-2, dan mereka sangat tahu dengan bidang yang mereka kerjakan atau 

mereka diberikan tugas dari pimpinan. Sebagian besar pegawai masih percaya 

akan misi dan visi organisasi, sehingga dengan begitu mereka memiliki komitmen 

yang kuat untuk tetap berjalan sesuai dengan arah organisasi.  

Leadership factors berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

Ada temuan menarik dimana sebagian besar pegawai LPMP Lampung merasa 

tidak puas dengan kepemimpinan di LPMP Lampung. Namun begitu faktor 

kepemimpinan ini cukup berpengaruh  terhadap kinerja pegawai LPMP Lampung. 

Artinya, meskipun para pegawai tidak puas dengan faktor kepemimpinan, para 

pimpinan, dengan apapun gaya kepemimpinan yang dilakukan untuk 

mengarahkan para pegawai, terbukti berpengaruh kuat terhadap kinerja pegawai. 

Dapat disimpulkan bahwa, meskipun ada yang tidak menyukai pimpinan, namun 

arahan pimpinan tetap dilaksanakan. Implikasinya secara lebih lanjut adalah, 

bahwa jenis gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

para pegawai LPMP Lampung, karena bagaimanapun para pegawai tetap 

melakukan arahan dan tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada para pegawai. 
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Team factors berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

Hampir seluruh pegawai LPMP Lampung bisa diandalkan dalam kerjasama 

perorangan ataupun kerjasama tim, sehingga ini mampu meningkatkan kinerja 

organisasi. Ini terlihat dari terlaksananya unit-unit kegiatan secara berhasil dimana 

tim kerjanya terdiri atas para pegawai dari bermacam seksi, dalam kegiatan seperti 

pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pelatihan untuk para guru sekolah dasar 

dan menengah seluruh provinsi Lampung, pemetaan mutu sekolah, kegiatan 

sertifikasi guru, pelatihan untuk para guru, inhouse training dan lain-lain.  

System factors berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

Sebagian besar pegawai LPMP Lampung merasa puas dengan sistem penghargaan 

kompensasi pegawai di LPMP Lampung. Penghargaan tersebut bisa berupa 

kenaikan pangkat, pemberian skor grade, pemberian fasilitas kerja khusus, 

ataupun sejumlah imbalan materi di luar gaji. Namun begitu, puasnya para 

pegawai ini justru berimplikasi pada kecilnya peningkatan kinerja meskipun 

System Factors yang ditunjukkan oleh sistem penghargaan dan kompensasi ini 

lebih ditingkatkan.  

Contextual/situational factors berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai. 
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Kondisi fisik lingkungan kerja seperti gedumg perkantoran tiga tingkat LPMP 

Lampung yang baru, pengadaan fasilitas-fasilitas kerja untuk para pegawai, ruang 

kerja yang nyaman dengan pengatur suhu ruangan, dalam penelitian ini terbukti 

berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini didukung pula oleh temuan bahwa kondisi 

hubungan kerja antar para pegawai LPMP Lampung dan antara pegawai dengan 

para pimpinan terbina dengan baik.  

Personal factors, leadership factors, team factors, system factors, dan 

contextual/situational factors secara bersama-sama mempengaruhi 

kinerja pegawai. 

Dari hasil penelitian terhadap pengaruh Personal factors, leadership factors, team 

factors, system factors, dan contextual/situational factors di aiats terhadap kinerja, 

secara bersama-sama semua faktor tersebut mempengaruhi kinerja pegawai LPMP 

Lampung.  

 

2. Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi kinerja dan kinerja 

pegawai LPMP Lampung 

Personal factors merupakan faktor yang paling dominan dalam 

mempengaruhi kinerja peLPMP Lampung. 

Meskipun disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai tidak sepenuhnya bekerja 
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secara mandiri tanpa diawasi pimpinan, kurang bisa mengambil keputusan sendiri, 

dan implikasinya, jika tidak ada pimpinan maka pekerjaan mungkin tidak 

terlaksanakan. Begitu pula dengan indikator dampak antar pribadi, yang sebagian 

besar menunjukkan tingkat sedang, artinya bahwa sebagian besar pegawai LPMP 

tidak terlalu menjadikan hasil pekerjaan sebagai sesuatu yang membuat dirinya 

bangga dan membuat harga dirinya lebih tinggi.  Namun begitu, sebagian besar 

pegawai LPMP Lampung memiki keterampilan dan pengetahuan yang tinggi 

dilihat dari rata-rata jenjang pendidikannya yang S2. Mereka sangat tahu dengan 

bidang-bidang yang mereka kerjakan atau dengan tugas-tugas yang diberikan 

pimpinan terhadap mereka. Dari segi komitmen, para pegawai LPMP Lampung 

sebagian besar masih memiliki kepercayaan terhadap misi dan visi lembaga, dan 

mereka merasa bangga menjadi bagian dari LPMP Lampung. Hal ini 

memunculkan motivasi yang kuat dari para pegawai LPMP lampung untuk tetap 

menjadi bagian organisasi. Keseluruhan hal tersebut menjadi hal-hal yang 

menunjang mengapa personal factors menjadi faktor yang paling dominan dalam 

mempengaruhi kinerja pegawai LPMP Lampung. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diajukan saran-saran sebagai berikut. 

1. Personal Factors (faktor pribadi). LPMP Lampung hendaknya bisa 

meningkatkan personal factors (faktor pribadi) pegawai LPMP Lampung. 

Karena dipengaruhi oleh (1) tingkat keterampilan dan kompetensi; (2) 
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motivasi; dan (3) komitmen, maka disarankan kepada kantor LPMP 

Lampung untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pegawai 

melalui sarana seperti pendidikan dan pelatihan, kemudian pimpinan atau 

sistem dari kantor LPMP Lampung hendaknya bisa memberikan atau 

meningkatkan motivasi para pegawai, yang pada akhirnya juga diharapkan 

bisa meningkatkan komitmen pegawai LPMP Lampung.  

2. Leadership Factors (faktor kepemimpinan). Meskipun sebagian besar 

pegawai tidak puas dengan kepemimpinan di LPMP Lampung, dan 

meskipun jenis kepempimpinan apapun tetap mempengaruhi kinerja 

pegawai LPMP Lampung secara positifun alangkah baiknya jika para 

pimpinan LPMP Lampung bisa mengubah cara atau gaya kepemipinan 

yang disukai atau sesuai untuk para pegawai LPMP Lampung, untuk 

supaya semakin kan kinerja dari segi faktor kepemimpinan.  

3. Team Factors (faktor tim). Kekompakan kerja antar perorangan maupun 

antar seksi sebaiknya bisa lebih ditingkatkan lagi. Ini bisa dilakukan 

dengan semakin mendekatkan hubungan emosional dan pribadi antar 

pegawai, melalui kegiatan-kegiatan posi yang bersifat sosial seperti arisan, 

out bond, dan acara-acara di luar kantor ataupun internal kantor yang bisa 

semakin mendekatkan hubungan antar pegawai ataupun hubungan antara 

pegawai dengan pimpinan.  

4. System Factors ( faktor sistem). Sebagian besra pegawai LPMP Lampung 

disimpulkan telah puas dengan penghargaan dan kompensasi yang ada, 
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sehinga meski System Factor ditingkatkan, peningkatan pengaruhnya 

terhadap kinerja pegawai LPMP Lampung tidak signifikan. Oleh karena 

itu, disarankan untuk setidaknya dipertahankan dengan baik System 

Factors yang telah berjalan selama ini. 

5. Contextual/Situational Factors (faktor konteks/situasi). Suasana 

lingkungan kerja fisik ataupun non-fisik sudah bagus. Namun alangkah 

baiknya jika bisa lebih ditingkatkan lagi. Setidaknya dari hubungan antara 

pegawai dan pimpinan, dimana pimpinan hendaknya bisa mengubah gaya 

kepemimpinan yang sesuai dan disukai para bawahan untuk lebih bisa 

meningkatkan suasana kerja non-fisik, yang pada akhirnya berpengaruh 

pada kinerja pegawai LPMP Lampung.  


