
V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan  hasil pembahasan dan analisis data terhadap masalah dalam penulisan 

ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara tekanan kerja terhadap kinerja pegawai 

Bappeda Kota Bandar Lampung, yaitu sebesar 49%.

2. Pengujian hipotesis secara keseluruhan yang diperoleh dari hasil t hitung = 

7,405 lebih besar dari t tabel  = 1,671 pada tingkat kepercayaan 95%.  Artinya, 

variabel bebas (tekanan kerja) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

terikat (kinerja pegawai).

3. Berdasarkan Perhitungan Regresi diperoleh koefisien determinasi (R2), yaitu 

sebesar 0,490 atau 49%. Hal ini berarti besarnya pengaruh tekanan kerja 

terhadap kinerja pegawai Bappeda Kota Bandar Lampung sebesar 49% 

sementara sisanya sebesar 51 % kinerja pegawai dipengaruhi oleh variabel 

bebas lain di luar penelitian ini.

4. Hasil penelitian menemukan bahwa penyebab terbesar terjadinya tekanan 

kerja pada pegawai Bappeda Kota Bandar Lampung adalah adanya target dan 

tuntutan tugas yang memberatkan pekerjaan pegawai, target yang 

mengharuskan seluruh tugas harus selesai dalam waktu yang hampir 
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bersamaan serta tuntutan untuk tetap menghasilkan kualitas kerja yang 

maksimal justru membuat kinerja yang dihasilkan para pegawai cenderung 

rendah karena tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikannya, hal ini 

dapat dilihat dari jawaban responden dimana 67,8%  responden menyatakan 

setuju untuk mengakuinya.

5.2 Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian nomor 4 menemukan bahwa penyebab terbesar 

terjadinya tekanan kerja pada pegawai Bappeda Kota Bandar Lampung adalah 

adanya target dan tuntutan tugas yang memberatkan pekerjaan pegawai, 

dikarenakan tidak mungkin bagi perusahaan untuk merubah target maka pihak 

perusahaan perlu memperjelas harapan-harapan perusahaan kepada pegawai, 

yakni memberikan informasi secara berkala kepada setiap pegawai terkait apa 

yang harus dikerjakan dalam mencapai target dan tuntutan tugas yang telah 

ditetapkan seperti informasi tentang pengidentifikasian pekerjaan, riwayat 

pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan dan pertanggungjawaban, spesifikasi 

pekerjaan atau informasi mengenai standar-standar pekerjaan oleh atasan yang 

juga harus mendampingi pegawai dalam pelaksanaannya. 

2. Dari hasil analisis kuantitatif dapat terlihat bahwa pegawai kurang merasa 

mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya, hal ini dapat mengurangi 

semangat dalam melaksanaan pekerjaan, sehingga atasan perlu memberi 

perhatian lebih atas prestasi kerja pegawainya, seperti memberi pujian saat 
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pegawai mengerjakan tugas tepat waktu, atau mempertimbangkannya dalam 

pemberian jabatan, karena dengan prestasi kerja yang baik tentunya pegawai 

telah terbukti memiliki kualitas kerja yang baik pula.

3. Bappeda Kota Bandar Lampung perlu membuat melakukan pengkategorian 

tugas berdasarkan jenis pekerjaan, pengetahuan, dan kemampuan sehingga 

tugas dapat dikerjakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan 

jenis pekerjaan, dan atasan perlu mengawasi jalannya rutinitas pekerjaan 

sehingga fungsi dari masing-masing bagian dapat diterapkan dengan baik untuk 

mengatasi masalah beban kerja. 

4. Pimpinan Bappeda perlu memperbaiki kemampuan pegawai dalam 

menyelesaikan masalah yang baik, tetutama ketika pegawai berhadapan dengan 

masalah pekerjaan dalam situasi menantang, pegawai perlu dilatih untuk tetap 

bertahan dan menyelesaikan pekerjaannya.
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