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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 46 responden pegawai kantor Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Karimun mengenai pengaruh pengawasan terhadap

efektifitas kerja pegawai yang disertai uraian pembahasan pada bab sebelumnya,

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil yang di dapat untuk analisis pengawasan di Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Karimun dikatakan cukup baik. Dikarenakan

pengawasan yang kurang, sehingga seharusnya dapat diperbaiki dan lebih

baik lagi.

2. Berdasarkan hasil yang didapat untuk analisis efektifitas kerja pegawai di

kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun, maka dapat disimpulkan

bahwa efektifitas dinayatakn cukup baik. Karena pengawasan yang kurang

dan jarang dilakukan, maka keefektifan pun tidak akan maksimal.

3. Berdasarkan hasil uji-t (parsial), maka diperoleh keputusan dengan

membandingkan nilai signifikasi pada tabel uji-t dengan taraf signifikan

0,05 ( 5% ), diperoleh ( 0,000 < 0,05 ) sehingga kesimpulannya adalah Ha

diterima dan Ho ditolak. Setelah melakukan pengujian secara parsial (Uji-

t), dapat diketahui bahwa pengawasan (X) secara parsial (individu)

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektifitas kerja pegawai

pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun.
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4. Berdasarkan hasil uji koefesien determinasi (R2), maka diperoleh nilai

koefesien determinasi (R2) sebesar 0,793 ( 79,3% ). Hal ini berarti bahwa

variabel pengawasan (X) menjelaskan pengaruhnya terhadap efektifitas

kerja pegawai pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun (Y)

sebesar 79,3 %, sedangkan sisanya 20,7 % merupakan variabel diluar

model.

6.2 Saran

1. Untuk seluruh pegawai yang bekerja pada Kantor Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Karimun agar lebih memperhatikan dan meningkatkan

efektifitas kerja mereka.

2. Untuk seluruh pegawai yang bekerja di Kantor Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Karimun agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada

masyarakat. Apapun pangkat dan golongan, tugas utama dari aparatur

negara adalah melayani dan mengayomi masyarakat. Dengan memberikan

pelayanan terbaik maka akan memperoleh citra yang baik pula.

3. Sangat diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar memberikan

pendidikan berupa beasiswa dan pelatihan kepada para pegawai yang

belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan

dan pelatihan maka seorang pegawai dituntut lebih mampu melakukan

pekerjaan secara profesional.


