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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Tunjangan 

Kinerja terhadap Kinerja Pegawai, maka dalam bab ini peneliti akan mengambil 

kesimpulan yaitu, Dalam pengujian regresi yang dilakukan, diketahui t hitung sebesar 

(5,452)  >  t tabel (2,040) atau sig (0,000) < (0,05). Artinya adalah hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan, yang positif antara Tunjangan 

Kinerja dengan Kinerja Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu. 

 Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa persamaan regresi linear, 

yaitu Y = 20,970 + 1,126X, artinya nilai Konstanta sebesar 20,970. Artinya jika 

Tunjangan Kinerja (X) nilainya 0,  maka tingkat kinerja pegawai sebesar 20,970. 

Koefesien  regresi sebesar 1,126. Artinya jika setiap meningkatnya tunjangan kinerja 

sebesar 1 (satu) point, maka akan meningkatkan kinerja sebanyak 1,126. 

Hasil Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara 

tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai, besarnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel terikat terdapat pengaruh yang kecil yaitu  nilai R square sebesar 

0,489 atau 48,9% yang berarti bahwa variabel independen (Tunjangan Kinerja) 

mempengaruhi variabel dependen (Kinerja) sebesar 48,9% dan sisanya 51,1% yang 
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diperkirakan faktor lain yang diluar indikator yang ada pada variabel Tunjangan 

Kinerja. 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian dan peneliti menguraikan saran yaitu dari persamaan 

regresi, menunjukkan bahwa prediksi pengaruh Tunjangan Kinerja terhadap kinerja 

pegawai bersifat positif. Artinya tunjangan kinerja berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai. Maka sebaiknya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan 

Hulu harus lebih memperhatikan para pegawai terhadap kinerja untuk meningkatkan 

hasil kerja pegawai agar lebih baik. 

Hasil koefisien determinasi pengaruh tunjangan kinerja terhadap kinerja 

pegawai pengaruhnya cukup tinggi, tapi kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Rokan Hulu harus memperhatikan ini, agar lebih meningkatkan kinerja 

pegawai dan tetap semangat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga akan 

lebih bisa mewujudkan visi dan misi yang telah tercantum di Kementerian Agama 

Kabupaten Rokan Hulu. 

Untuk peneliti selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam 

melakukan penelitian berikutnya terutama mengenai tunjangan kinerja terhadap 

kinerja dengan mengembangkan variabel yang lebih luas, dan bisa menambah 

variabel-variabel lainnya. 


