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BAB V 
SIMPULAN dan SARAN 

 

5.1 Simpulan 

1. Tingkat Kepuasan Kerja Pegawai BPK 

RI Perwakilan Jawa Barat secara 

keseluruhan berada dalam kategori 

puas. Hal tersebut dapat dilihat dari 

nilai rata-rata indeks kepuasan kerja 

pegawai secara keseluruhan yaitu 

sebesar 63.434 %. Kepuasan 

tertinggi dicapai oleh Bagian 

Sekretariat Perwakilan dengan rata-

rata indeks kepuasan ESI 74,48%, 

hal tersebut menunjukkan bahwa 

pegawai Bagian Sekretariat 

Perwakilan sudah merasa puas 

terhadap aspek kerja, Sedangkan 

kepuasan terendah dicapai oleh 

Bagian Hukum dan Humas dengan 

rata-rata indeks kepuasan (ESI) 

sebesar 56.41%, nilai tersebut 

menunjukkan bahwa pegawai Dinas 
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Hukum dan Humas berada dalam 

kategori tidak puas. 

 

2. Masih terdapat kesenjangan antara 

tingkat kepuasan dengan tingkat 

kepentingan pegawai. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai rata-rata Gap 

keseluruhan. Gap tertinggi ada pada 

bagian dinas Hukum dan Humas 

sebesar -1,996 dan gap terkecil ada 

pada bagian sekretariat dan Kalan 

sebesar -0,761. 

 

3. Variabel yang menjadi prioritas 

perbaikan  

Dari hasil pengolahan data variabel-

variabel yang menjadi prioritas 

perbaikan adalah variabel yang 

ternasuk dalam kuadran II dan 

memiliaki gap yang besar. Variabel-

variabel tersebut adalah : 

• Tunjangan (kesehatan,cuti,hari 

tua,dll) & Reward  
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• Kejelasan sistem dan prosedur 

kerja, dan sosialisasinya di 

lapangan  

• Kejelasan jalur pengembangan 

karir  

• Sistem Promosi yang ada 

• Kesempatan untuk 

mengembangkan karir di 

perusahaan 

• Proses penentuan pegawai yg ikut 

pelatihan /TNA (Training Need 

Analysis) 

• Kesempatan untuk mendapatkan 

pelatihan 

• Penghargaan yang diterima atas 

prestasi/inovasi 

• Proses penentuan pegawai yg 

ikut pelatihan /TNA (Training 

Need Analysis) 

• Kesempatan untuk mendapatkan 

pelatihan 

• Kesesuian materi pelatihan 

dengan kebutuhan 
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• Kejelasan penyampaian materi  

• Sistem penilaian prestasi pegawai 

• Profesionalisme dan skill 

manager 

• Kejelasan Job Description 

• Kualitas informasi mengenai 

program, kebijakan dan aktivitas 

perusahaan      

 

5.2 Saran 

Saran untuk Manajemen Sumberdaya 

Manusia BPK RI : 

1. Pembuatan Standarisasi Beban Kerja 

Pegawai dan Sistem Penilaian Kinerja 

Pegawai. 

Perlu diimplementasikan pengaturan dan 

Sistem penilaian Kinerja Pegawai yang 

jelas. Pegawai dapat diberikan tunjangan 

dan reward/penghargaan sesuai dengan 

pencapaian kinerja dengan mengukur 

BKP setiap pegawai secara fair. BKP 

dapat di susun bersama dengan 

memperhatikan aspek jabatan, hak dan 
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kewajiaban serta beban kerja minimum 

per orang 

2. Pembuatan sistem manajemen 

pengembangan karier dan pola 

mutasi/promosi. 

Perlu diimplementasikan sistem 

manajemen karier yang mengatur pola 

pengembangan karier pegawai dan pola 

mutasi/promosi pegawai, dimana 

pegawai mempunyai kejelasan baik 

mengenai pengembangan karier juga 

mengenai mutasi/promosi, sehingga 

pegawai mempunyai tujuan dan motivasi 

dalam meningkatkan kinerjanya dan 

mengembangkan kariernya. 

3. Melaksanakan Training Need Analysis 

(TNA) 

Proses ini harus dilaksanakan untuk 

menentukan jenis-jenis pelatihan yang 

diperlukan oleh karyawan dan tepat 

sesuai dengan fungsi dan manfaat bagi 

karyawan terkait dengan kedudukan dan 

karir karyawan pada lembaga BPK. 
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Diperlukan sumberdaya dan anggaran 

yang besar untuk melaksanakan proses 

ini di lembaga BPK.  

4. Melaksankan Job Analysis 

Masih adanya gap pada hal kejelasan 

karir, penugasan, sistem promosi dan 

lain-lain menunjukan pengelolaan (tata 

kelola dan laksana) organisasi BPK masih 

kurang bagus. Job description dan 

prosedur kerja eksistingnya ada dan 

tertuang, tetapi pelaksanaan dan 

kejelasannya tidak dimengerti oleh 

karyawan bahkan ada kecenderungan 

salah penempatan karyawan di suatu job 

tertentu. Untuk memperbaiki hal tersebut 

perlu dipetakan kembali struktur 

organisasi BPK, jabatan dan fungsinya 

serta hak dan kewajiban dari jabatan 

tersebut. Selanjutnya petakan parameter 

dan persyaratan jabatan-jabatan pada 

lembaga BPK. Analisa kondisi eksisting 

jabatan dan orang yang menjabatnya, 

apakah sudah cukup tepat dan sesuai. 
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Untuk melaksanakan program ini juga 

dibutuhkan sumber daya yang besar. Job 

analysis tidak dapat dilaksanakan instant, 

perlu di konsultasikan dan dibimbing oleh 

ahlinya/ konsultan yang berpengalaman. 

5. Perlu adanya bantuan hukum bagi 

pegawai (khususnya pemeriksa) untuk 

menjaga keamanan bagi auditor yang 

melaksanakan tugasnya. Hal ini untuk 

mengantisipasi adanya intimidasi, fitnah, 

terror atau ancaman dari pihak-pihak 

yang tidak bertanggung jawab terkait 

dengan tugas dan kewajiban audit dari 

seorang pemeriksa. 

 

 

Saran untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya: 

1. Memasukan variabel  perubahan tingkat 

kepuasan pegawai dari satu periode ke 

periode berikutnya, sehingga dapat 

dilihat bagaimana pengaruh dari 
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perbaikan (improvement) yang dilakukan 

sebelumnya. 

2. Melakukan analisa pengaruh kepuasan 

kerja pegawai terhadap kepuasan 

pelanggan atas layanan BPK RI. 

3. Menghubungkan tingkat kepuasan 

pegawai dengan beberapa faktor yang 

dipengaruhinya, seperti absensi, 

turnover, atau variable lainnya terkait 

variable birokrasi lainya pada lembaga 

BPK RI. 
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