
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan dan uji hipotesis, maka disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Hasil analisis kualitatif, diperoleh kesimpulan pada variabel profesionalitas 

(X1) indikator responsifitas menjadi kekuatan dominan dengan capaian sebesar 

3,869 atau 77,38%, sedangkan indikator kreatifitas menjadi kelemahan dengan 

capaian 3,842 atau 76,83%.;  Pada variabel budaya kerja (X2) indikator dialog 

memiliki kontribusi yang lebih dominan dengan capaian nilai sebesar 4,038 

atau 80,75%, sedangkan kesenangan merupakan kelemahan dengan capaian 

3,888 atau 77,75%;  Selanjutnya pada variabel kualitas pelayanan (Y) kekuatan 

terbesar teletak pada indikator kepedulian dengan capaian sebesar 3,813 atau 

76,25%, sedangkan yang menjadi kelemahan adalah kehandalan yang memiliki 

nilai sebesar 3,700 atau 74%.   

2. Profesionalitas (X1) dan budaya kerja (X2) secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kualitas pelayanan (Y).  Hal ini dibuktikan dengan nilai 

thitung = 2,396 (X1) dan 3,063 (X2) yang lebih besar dari nilai ttabel=2,040, serta 

nilai signifikansi P (Sig) 0,022 dan 0,004 lebih kecil dari �=0,025, sehingga 

hipotesis Ho ditolak dan H1, H2   “diterima”. 
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3. Profesionalitas (X1) dan budaya kerja (X2)  secara bersama-sama berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan (Y) pada BKD Kabupaten 

Pringsewu, kesimpulan ini dibuktikan dengan nilai Fhitung = 8,644  yang lebih 

besar dari nilai Ftabel= 3,255, serta nilai signifikansi P (Sig) 0,001 lebih kecil 

dari �=0,025, sehingga hipotesis Ho ditolak dan H3  “diterima”.     

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka hipotesis H1, H2, dan H3  yang 

diajukan yaitu terdapat pengaruh signifikan antara profesionalitas (X1) dan budaya 

kerja (X2) secara parsial maupun bersama-sama terhadap kualitas pelayanan (Y) 

pada BKD Kabupaten Pringsewu”dapat diterima”. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan, maka untuk mencapai 

tujuan organisasi memberikan pelayanan yang baik, efektif dan efisien kepada 

pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu disarankan kepada 

pimpinan/pejabat dan pegawai BKD  Kabupaten Pringsewu beberapa hal sebagai 

berikut :  

1. Berusaha meningkatkan daya kreatifitas, kesenangan dan kehandalan pegawai 

yang merupakan kelemahan,  selanjutnya berusaha mempertahankan dan lebih 

meningkatkan sikap responsifitas, kemampuan dialog, kepedulian pegawai 

serta parameter lainnya dalam meningkatkan profesionalitas, budaya kerja dan 

kualitas pelayanan. 

2. Secara bertahap merubah mind set atau pola pikir pegawai sebagai pelayan 

publik melalui pemberian pemahaman kepada pegawai untuk dapat mengubah 

paradigma yang selama ini terbentuk menjadi paradigma baru yang lebih sesuai 
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dengan perubahan kondisi masyarakat.  Pola pikir yang telah terbentuk seperti 

pegawai sebagai penguasa semestinya diubah menjadi pelayan masyarakat; 

lebih mendahulukan peran dari pada wewenang yang dimiliki; dan kemauan 

merubah pola pikir yang berorientasi output menjadi outcome. 

3. Menjadikan visi dan misi organisasi sebagai acuan dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara responsif dan inovatif.  

Hal ini penting untuk dilakukan karena selama ini profesionalitas pegawai 

banyak dihambat oleh aturan formal yang tidak memungkinkan bagi pegawai 

untuk mensikapi aspirasi masyarakat secara cepat serta tidak adanya kepastian 

sikap pemerintah.   

4. Budaya kerja pegawai sebagai faktor kritis internal sebaiknya lebih di tumbuh 

kembangkan lagi melalui sistem penilaian prestasi kerja yang mengacu pada 

sistem reward and punishment atau imbalan terhadap prestasi kerja dan 

hukuman terhadap pelanggaran atau kesalahan yang lebih jelas dan terarah.  

Selain itu pimpinan BKD  Kabupaten Pringsewu dituntut untuk lebih 

memperhatikan kondusifitas iklim lingkungan kerja dengan baik, agar para 

pegawai dapat secara maksimal mengapresiasikan kemampuannya dalam 

memberikan pelayanan. 

 


