
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

1) Rata – rata penilaian pegawai Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten Tulang Bawang tentang variabel kinerja pegawai rata – rata

skornya bernilai 5 atau sangat baik, variabel motivasi kerja rata – rata skornya

bernilai 4 atau baik, dan komitmen pegawai terhadap organisasi juga rata –

rata skornya bernilai 4 atau  baik.

2) Hasil uji F (uji simultan) dapat  disimpulkan  bahwa kedua variabel  bebas

tersebut yaitu variabel motivasi kerja  dan variabel komitmen organisasi

secara   serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel

kinerja pegawai di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Hal ini

sesuai   dengan penelitian Raiser (2006), Yuliani (2007), Windy (2009) dan

Sari (2010).

3) Hasil uji t  (uji parsial) disimpulkan kedua variabel bebas yaitu variabel

motivasi kerja dan variabel komitmen organisasi secara parsial barpengaruh

positif dan signifikan terhadap variabel kinerja   pegawai. Adapun yang

dominan berpengaruh pasitif dan signifikan terhadap variabel kinerja pegawai

adalah variabel motivasi kerja.
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5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran

sebagai berikut :

1) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang khususnya jajaran pimpinan SKPD di

B a d a n P e n g e l o l a a n L i n g k u n g a n H i d u p D a e r a h hendaknya

memberikan perhatian yang lebih   serius untuk mencermati pemberian

motivasi (baik ekstrinsik maupun intrinsik) untuk mendorong peningkatan

kinerja pegawai. Dari sisi motivasi ekstrinsik perlu dipertimbangkan untuk

meningkatkan pemberian kompensasi   berupa kenaikan tunjangan pokok

kepada para pegawai, penerapan kebijakan dan administrasi  organisasi yang

lebih baik, melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas

hubungan antar pekerja, meningkatkan kualitas pengawasan (supervisi), serta

menciptakan kondisi kerja yang lebih kondusif.

2) Pimpinan SKPD di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah juga harus

memperhatikan dan menelaah aspek-aspek seperti latar belakang pendidikan,

kompetensi dan pengalaman kerja masing-masing pegawai. Penempatan

pegawai diharapkan dapat mengakomodir aspek- aspek tersebut di atas.

Proses penguatan komitmen  lainnya juga dapat dilakukan dengan

meningkatkan partisipasi dari organisasi dalam memandang para pegawai

sebagai aset yang harus senantiasa diperhatikan dan diakomodir berbagai

kepentingan dan kebutuhannya.


