
BAB VI

PENUTUP

Sebagai akhir dari penulisan, dalam bab ini disampaikan beberapa

kesimpulan dan saran yang relevan bagi peneliti yang akan datang sesuai dengan

hasil penelitian analisis data yang telah dilakukan.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan

seb,agai berikut:

1. Motivasi kerja yang baik untuk pegawai kantor camat marpoyan damai

pekanbaru akan meningkatkan hasil kerja, apabila tidak adanya motivasi

maka kinerja (hasil kerja) pegawai kantor camat akan menurun.

2. Kepuasan kerja yang baik untuk pegawai kantor camat marpoyan damai

pekanbaru akan meningkatkan hasil kerja, apabila tidak adanya kepuasan

kerja yang di dapat oleh pegawai kantor camat maka kinerja (hasil kerja)

pegawai akan menurun.

3. Secara Simultan (Uji F), Variabel Motivasi Kerja (X1) dan variabel

Kepuasan Kerja (X2)  secara bersama-sama berpengaruh signifikan

terhadap Kinerja pegawai pada Kantor Camat Marpoyan Damai

Pekanbaru. Hal ini dilihat dari hasil nilai Fhitung sebesar 812,972>Ftabel

sebesar 3,521 dengan Sig. probabilitas 0,000 < 0,05

4. Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

berdasarkan Uji t yang dilakukan adalah:



a. Motivasi kerja (X1)

Berdasarkan statistik thitung sebesar 2,689>ttabel 1,729 dengan tingkat

signifikan sebesar 0,016 berada lebih rendah dari pada α = 0,05. Hasil

ini menunjukkan bahwa motivasi kerja secara signifikan berpengaruh

positif terhadap kinerja.

b. Kepuasan kerja (X2)

Berdasarkan statistik thitung sebesar 3,528>ttabel 1,729 dengan tingkat

signifikan sebesar 0,003 berada lebih rendah dari pada α= 0,05. Hasil

ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja secara signifikan berpengaruh

positif terhadap kinerja.

5. Nilai Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0,992 (99,2%) artinya dugaan

dari keempat variabel sebesar 99,2% variabel independent mempengaruhi

variabel dependent. Sebesar 0,8% dipengaruhi variabel-variabel lain yang

tidak diteliti dalam penelitian ini.

6.2 Saran

1. Koefisien regresi motivasi kerja menunjukkan bahwa motivasi kerja

memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja pegawai pada Kantor

Camat Marpoyan Damai Pekanbaru dengan regresi 0,787. Untuk mencapai

kinerja karyawan yang terarah, tertib dan tepat sasaran. Hendakanya

pegawai mendapatkan motivasi kerja yang lebih untuk membuat semangat

kerja pegawai agar kinerja pegawai tetap terjaga.

2. Secara keseluruhan kedua faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap

kinerja pegawai pada Kantor Camat Marpoyan Damai Pekanbaru.



Diharapkan kepada pihak pegawai pada Kantor Camat Marpoyan Damai

Pekanbaru agar dapat memberikan yang terbaik untuk pegawainya yaitu

dari segi motivasi dan kepuasan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan.

3. kinerja pegawai pada Kantor Camat Marpoyan Damai Pekanbaru 99,2%

dipengaruhi oleh motivasi dan kepuasan kerja. Sedangkan sisanya 0,8%

disebabkan oleh faktor lain. Diharapkan kepada pihak pegawai pada

Kantor Camat Marpoyan Damai Pekanbaru agar dapat mendeteksi faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja para pegawai.


