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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada Inspektorat Kota Bandung, 

dimana peneliti menggunakan variabel budaya organisasi dan kepemimpinan 

sebagai variabel bebas serta kinerja pegawai sebagai variabel terikat adalah 

sebagai berikut : 

5.1. Kesimpulan 

5.1.1. Variabel Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai  

Dari hasil penelitian terhadap variabel Budaya Organisasi 

ternyata memiliki implikasi positif dan kuat terhadap kinerja 

pegawai pada Inspektorat Kota Bandung. Dengan koefisien 

korelasinya, yaitu rx1y = 0,885 dengan nilai kofisien determinasi 

(r)2 adalah 0,783 yang berarti kinerja pegawai 78,3% ditentukan 

oleh budaya organisasi dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

sebesar 21,7%.  

Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi 

berimplikasi positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada 

Inspektorat Kota Bandung, dengan kata lain semakin baik budaya 

organisasi, maka akan semakin baik pula kinerja pegawai pada 

pada Inspektorat Kota Bandung. 

  

5.1.2. Variabel Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai  

Variabel kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada 

Inspektorat Kota Bandung menunjukkan bahwa kepemimpinan 

juga berimplikasi positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai 

pada  Inspektorat Kota Bandung. Dengan koefisien korelasinya, 

yaitu rx2y = 0,877 dengan nilai kofisien determinasi (r)2 adalah 

sebesar 0,769, yang berarti kinerja pegawai 76,9% ditentukan oleh 
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kepemimpinan dan sisanya sebesar 23,1% dipengaruhi oleh faktor 

lain.  

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kepemimpinan 

mempunyai implikasi yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai Inspektorat Kota Bandung, dengan kata lain semakin 

baik kepemimpinan, maka akan semakin baik pula kinerja 

pegawai pada Inspektorat Kota Bandung. 

 

5.1.3. Variabel Budaya Organisasi dan Kepemimpinan terhadap 

Kinerja Pegawai  

Implikasi yang sangat kuat dari Budaya Organisasi dan 

Kepemimpinan secara bersama-sama terhadap Kinerja Pegawai 

pada Inspektorat Kota Bandung, dapat dilihat berdasarkan 

perhitungan program SPSS versi 17 dengan nilai koefisien 

korelasi rx1x2y = 0,893 sedangkan besaran koefisien determinasi 

atau R Square (r2) sebesar 0,798, yang berarti kinerja pegawai 

79.8% ditentukan oleh budaya organisasi dan kepemimpinan, dan 

hanya sebesar 21.2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya, 

dengan kata lain semakin baik budaya  organisasi dan semain baik 

kepemimpinan, maka akan semakin baik pula kinerja pegawai 

pada Inspektorat Kota Bandung. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas, dapat dikemukakan 

beberapa saran sehubungan dengan implikasi budaya organisasi dan 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Inspektorat Kota Bandung.  

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pantauan di lapangan dari variabel 

budaya organisasi, penulis memberikan saran kepada para pegawai 

Inspektorat Kota Bandung untuk mulai membangun budaya 

organisasi yang baik dengan meningkatkan profesionalitas kerja 
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pegawai, menciptakan sikap saling terbuka  dan saling percaya di 

antara pegawai, menciptakan keteraturan dalam bekerja, serta 

membangun integrasi pegawai dalam bekerja, sehingga hal tersebut 

dalat meningkatkan kinerja pegawai Inspektorat Kota Bandung. 

2. Melihat hasil penelitian dan pantauan lapangan dari variabel 

kepemimpinan, penulis menyarankan kepada pimpinan di Inspektorat 

Kota Bandung agar meningkatkan kemampuan analitis sehingga 

dapat mengurangi setiap permasalahan yang ada dengan baik, 

meningkatkan kemampuan komunikasi baik secara vertical dengan 

pejabat sejawat, maupun horizontal dengan atasan dan bawahan, 

memiliki keberanian menghadapi setiap permasalahan, memiliki 

kemampuan mendengarkan masukan dan saran dari pihak-pihak yang 

menginginkan kebaikan kerja dan peningkatan kinerja Inspektorat 

Kota Bandung.  


