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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah direkapitulasi dari jawaban

responden mengenai Analisis Kinerja Pegawai Akademik Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau, maka dapat disimpulkan bahwa

Analisis kinerja Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif

Kasim Riau dalam penelitian ini dinilai berdasarkan dari 8 (delapan) indikator

yang penulis jadikan sebagai tolok ukur dalam penelitian ini yang berdasarkan

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang meliputi Kesetiaan, Prestasi

Kerja, Tanggung Jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama, Prakarsa,  dan

Kepemimpinan, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Banyaknya pegawai yang tidak bertanggung jawab terhadap

pekerjaannya dan peraturan dikantor, seperti melakukan tindakan tidak

disiplin.

2. Tidak adanya sanksi yang tegas oleh pimpinan terhadap pegawai yang

tidak disiplin.

3. Kurangnya komunikasi pegawai dengan pimpinan.

4. Kurangnya perhatian pimpinan dalam mengawasi pegawai.

5. Banyaknya pegawai yang tidak berada dikantor pada jam kerja.

6. Banyaknya inventaris kantor yang digunakan sebagai keperluan

pribadi
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6.2. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan sebagai sumbangsih terhadap

kinerja Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau antara lain:

1. Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau selaku

pimpinan dan pengawas sebaiknya meningkatkan perhatiannya kepada

bawahannya, dengan adanya perhatian dan pengawasan dari pimpinan

maka kesadaran pegawai akan tanggung jawab bisaditingkatkan sehingga

akan mempengaruhi hasil kinerja pegawai pada Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

2. Kerjasama diantara pegawai harus ditingkatkan supaya hasil yang ingin

dicapai bisa terlaksana dengan baik dan optimal.

3. Inisiatif pegawai perlu ditingkatkan dengan cara pimpinan memberikan

kepercayaan kepada pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan serta

memberikn penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

4. Komunikasi antara pimpinan dengan pegawai perlu ditingkatkan, baik

komunikasi dalam bentuk formal maupun nonformal seperti diluar jam

kerja pegawai.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang

mendalam dan lebih memfokuskan terhadap objek permasalah ini.


