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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, maka akan

semakin baik pula disiplin kerja pegawai pada Badan Kepegawaian

Daerah (BKD) Provinsi Riau, dan begitu pula sebaliknya. Semakin

buruknya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, maka akan semakin

buruk pula disiplin pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Provinsi Riau.

2. Pelaksanaan pengawasan terhadap disiplin pegawai mempunyai pengaruh

yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji-F, dimana nilai F hitung

lebih besar dari F tabel (112,136)>(3,943) dengan tingkat kesalahan 5%,

artinya Ho ditolak dan Ha diterima.

3. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa nilai koofisien determinasi

berganda (Rsquared) yang diperoleh dari kelipatan (R) adalah sebesar

0,547 yang menunjukka 54,7 disiplin kerja pegawai (Y) dapat dijelaskan

dengan variabel pengawasan pimpinan (X) dan sisanya 45,3% (100%-

54,7%) dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam

model regresi ini.
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6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini

sekiranya dapat bermanfaat pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi

Riau adalah sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan Sekretaris

Badan hendaknya menindak pegawainya yang melakukan pelanggaran

disiplin sesuai dengan tingkat pelanggarannya dengan didasarkan pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang baerlaku.

2. Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan Sekretaris

Badan hendaknya selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

atau pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya khususnya yang menyangkut

pelaksanaan fungsi pelayanan. Hal ini bertujuan agar pegawainya

melaksanakan tugas dengan baik dan benar serta mampu meningkatkan

kualitas atau mutu layanan menjadi lebih baik.

3. Kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau hendaknya menyadari pentingnya disiplin bagi dirinya dan

organisasi dan menerapkan sikap disiplin dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya, sehingga nantinya diharapkan akan memberikan pengaruh

positif bagi peningkatan kinerja pegawai tersebut maupun peningkatan

kinerja organisasi.

4. Untuk menciptakan pelayanan yang baik, maka hendaknya pengawasan

mengacu pada tindakan perbaikan dan perlu menciptakan kondisi kerja

yang profesional bagi para pegawai.


