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BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan mengenai masalah Pengaruh Kemampuan

kerja,Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pariwisata

Provinsi Riau, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

a. Kemampuan kerja memiliki pengaruh parsial terhadap kinerja pegawai pada

Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Dimana seorang pegawai harus mampu

menguasai pengetahuan Teknologi dalam mengoperasikan komputer sesuai

berdasarkan Visi dan Misi Provinsi Riau.

b. Pendidikan dan Pelatihan memiliki pengaruh secara parsial terhadap Kinerja

pegawai Pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Dimana Pendidikan dan

Pelatihan (Diklat) merupakan suatu proses pembelajaran dalam organisasi

yang mengarahkan pada perubahan sikap dan perilaku pegawai memenuhi

harapan kualifikasi kerja dan tuntutan perkembangan organisasi baik internal

maupun eksternal.

c. Secara Simultan Kemampuan kerja, Pendidikan dan Pelatihan memiliki

pengaruh terhadap Kinerja pegawai  pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau,

Dengan adanya Kemampuan kerja yang baik terhadap pegawai dapat

mendorong  pegawai melaksanakan pekerjaan dengan baik, serta dapat di

dukung juga dengan pendidikan dan pelatihan setiap pegawai agar terciptanya

kinerja yang maksimal sesuai tujuan organisasi yang diinginkan.
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d. Adapun Variabel yang paling dominan terhadap Kinerja pegawai berdasarkan

hasil Regresi Linier Berganda yaitu Variabel Kemampuan Kerja sebesar

0,457,dimana berdasarkan Variabel Kemampuan kerja terdapat di pernyataan

Kuesioner yang berbunyi “Saya memiliki fisik yang prima sehingga

pekerjaan yang dilakukan optimal” yaitu sebesar  0,712.

6.2. Saran

Berdasarkan pada analisa dan kesimpulan yagn berkaitan dengan penelitian

ini, maka penulis mengusulkan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan proses Kinerja pegawai ,pihak instansi harus

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja yang diterapkan

antara lain dengan menerapkan pendidikan dan pelatihan dengan baik serta

meningkatkan kemampuan kerja  demi meningkatkan kinerja pegawai yang

ada dalam instansi.

2. Variabel Pendidikan dan Pelatihan adalah variabel yang mempengaruhi

Kinerja pegawai ,untuk itu pimpinan  memberikan  dukungan dan

kesempatan pegawai untuk mendapatkan  proses pengembangan setelah

masa pelatihan ,Sehingga pegawai dapat meningkatkan Kemampuan kerja

dalam Kinerjayang maksimal.

3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk lebih memperluas objek

penelitian tidak hanya pada variable Kemampuan kerja,Pendidikan dan

Pelatihan Tehadap Kinerja pegawai saja tetapi pada variable-variabel lain,

sehingga diperoleh informasi yang lengkap tentang factor-faktor yang
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mempengaruhi kinerja pegawai serta dapat menghasilkan hasil penelitian

yang positif dan lebih baik lagi dari penelitian ini.


