
 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

 

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

(1) Infrastruktur berpengaruh nyata, signifikan dengan korelasi sebesar 0.05 

terhadap Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 

Tanggamus. Infrastruktur   Dinas TPH Kabupaten Tanggamus sesuai 

dengan kebutuhan yang ada sehingga dapat menunjang peningkatan 

kinerja dinas. 

(2) Standarisasi berpengaruh nyata, signifikan dengan korelasi sebesar 0.05 

terhadap terhadap Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Kabupaten. Standarisasi Dinas TPH Kabupaten Tanggamus sesuai, 

standarisisasi yang dilakukan pada Dinas TPH Kabupaten Tanggamus 

telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sehingga dapat menunjang 

peningkatan kinerja dinas. 

(3) Kemampuan pegawai berpengaruh nyata, signifikan dengan korelasi 

sebesar 0.05 terhadap terhadap Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Kabupaten Tanggamus. Kemampuan pegawai Dinas TPH 

Kabupaten Tanggamus sesuai,  kemampuan pegawai yang dimiliki oleh 

pegawai akan sangat berdampak pada kinerja Dinas TPH Tanggamus 

sehingga pegawai harus meningkatkan kemampuannya. 
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(4) Infrastruktur, Standarisasi, dan Kemampuan Pegawai  berpengaruh nyata, 

signifikan dengan korelasi sebesar 0.05  terhadap Kinerja Dinas Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.  Infrastruktur 

mempunyai angka Beta 0,310 yang berarti infrastruktur yang mempunyai 

pengaruh terbesar lebih dari kemampuan pegawai 0,279 dan standarisasi 

0,278. Kinerja Dinas TPH Kabupaten Tanggamus dapat dikatakan  baik ini 

dapat dilihat dari perencanaan  telah sesuai, pengorganisasian yang telah 

sesuai, penggerakkan telah sesuai dan   pengawasan yang dilakukan telah 

sesuai.  

 

5.2 Saran 

 

(1) Kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus umumnya dan Dinas Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus agar dapat 

memperhatikan infrastruktur karena infrastruktur mempunyai pengaruh 

terbesar dan score yang terkecil apabila dilihat masih banyak responden 

yang menjawab tidak sesuai dan sangat tidak sesuai. Infrastruktur yang 

baik akan sangat berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.  

(2) Standar Operasional Prosedur yang ada hendaknya mengacu pada Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

(3) Kemampuan Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura hendaknya 

selalu ditingkatkan sehingga dapat melaksanakan pelayanan kepada 

masyarakat secara baik, penempatan pegawai dengan menggunakan merit 

system.  


