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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, yaitu penelitian yang telah dilakukan di

Dinas Sosial Provinsi Riau, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1. Promosi jabatan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja pegawai di

Dinas Sosial Provinsi Riau. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji Korelasi

Parsial (R) dengan hasil R sebesar 0,727. Dan besarnya pengaruh promosi

jabatan terhadap kinerja pegawai adalah dengan nilai R2 = 52,9%. Sedangkan

rekan sekerja juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja pegawai di

Dinas Sosial Provinsi Riau. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji Korelasi

Parsial (R) dengan hasil R sebesar 0,721. Sedangkan besarnya pengaruh rekan

sekerja terhadap kinerja pegawai dengan nilai R2 adalah = 52%.

2. Berdasarkan hasil perhitungan Koefisien Korelasi (R) dapat lihat bahwa

korelasi ganda antara variabel independen yaitu promosi jabatan dan rekan

sekerja dengan variabel dependen yaitu kinerja pegawai memiliki hubungan

yang sangat kuat., yaitu dengan melihat nilai R sebesar 0,813, dengan

kriterian penilaian 0,80 – 1,000. Dan berdasarkan hasil perhitungan Koefisien

Determinan (R2) dapat dilihat pula besarnya sumbangan pengaruh antara

variabel independen yaitu promosi jabatan dan rekan sekerja dengan variabel

dependen yaitu kinerja pegawai Dinas Sosial Provinsi Riau, dengan melihat
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nilai R Square (R2) sebesar 0,661. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh

variabel independen promosi jabatan dan rekan sekeja terhadap variabel

dependen kinerja pegawai di Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sebesar

66,1%. Sedangkan sisanya 33,9 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak

diteliti dalam penelitian ini.

3. Kemudian pengaruh promosi jabatan dan rekan sekerja sebagai variabel (X)

terhadap kinerja pegawai di Dinas Sosial provinsi Riau sebagai variabel (Y)

dengan uji secara parsial (Uji t) dapat diketahui pengaruh variabel tersebut

secara individu memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini bisa dilihat dari

besarnya nilai; Promosi jabatan diketahui t hitung (5,059) > t tabel (2,000) dan

Sig. (0,000) < 0,05, maka H1 diterima dan Ho ditolak dengan demikian

terdapat hubungan yang signifikan antara promosi jabatan dengan kinerja

pegawai. Dan Rekan sekerja diketahui t hitung (4,883) > t tabel (2,000) dan

Sig. (0,000) < 0,05, maka H2 diterima dan Ho ditolak dengan demikian

terdapat hubungan yang signifikan antara rekan sekerja dengan kinerja

pegawai.
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6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis akan mencoba memberikan beberapa

saran yang sekiranya akan bermanfaat bagi pegawai di Dinas Sosial Provinsi Riau.

1) Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui bahwa promosi jabatan dan

rekan sekerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai,

ketiga variabel ini saling mempengaruhi satu sama lain. Maka dari itu

diharapkan pemberian kesempatan promosi jabatan haruslah pada orang yang

tepat, agar stabilitas kualitas kinerja pegawai dan instansi tetap terjaga atau

mungkin akan lebih meningkat.

2) Kemudian setiap pegawai diharapkan bisa menjaga hubungan baik dalam

bekerja, seperti hubungan atasan dengan bawahan, hubungan bawahan dengan

atasan dan hubungan rekan sejawat. Karena hubungan baik dalam bekerja

juga merupakan faktor pendukung dalam peningkatan kualitas kinerja

pegawai.


