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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai 

pengaruh budaya organisasi dan motivasi terhadap kinerja pegawai Unit Transfusi 

Darah PMI Kota Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tanggapan pegawai mengenai budaya organisasi di Unit Transfusi Darah PMI 

Kota Bandung berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner yang diperoleh dari 

103 responden, dapat diketahui bahwa budaya organisasi sudah baik, karena 

memiliki rata-rata skor keseluruhan sebesar 4,18. Walaupun terdapat 

pernyataan pada budaya organisasi, responden memberikan penilaian terendah 

dengan skor sebesar 3.19 yaitu mengenai keputusan yang diambil 

organisasi/instansi tidak pernah merugikan para pegawai. 

2. Tanggapan pegawai mengenai motivasi di Unit Transfusi Darah PMI Kota 

Bandung berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner yang diperoleh dari 103 

responden, dapat diketahui bahwa motivasi para pegawai tinggi, dengan 

memiliki rata-rata skor keseluruhan sebesar 3,90. Walaupun terdapat 

pernyataan pada motivasi, responden memberikan penilaian terendah dengan 

skor sebesar 3.37 yaitu mengenai pimpinan selalu memberikan pujian pada 

hasil kerja yang saya lakukan. 

3. Tanggapan pegawai mengenai kinerja pegawai Unit Transfusi Darah PMI Kota 

Bandung berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner yang diperoleh dari 103 

responden, dapat diketahui bahwa kinerja pegawai baik, dengan memiliki rata-
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rata skor keseluruhan sebesar 4,13. Walaupun terdapat pernyataan pada kinerja, 

responden memberikan penilaian terendah dengan skor sebesar 3.76 yaitu 

mengenai pegawai merasa bahwa kualitas kerja sudah cukup baik. 

4. Berdasarkan hasil uji t (parsial) dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung variabel 

budaya organisasi (X1) sebesar 7,765 sedangkan t tabel yang diperoleh sebesar 

1,660. Dengan begitu Ho ditolak dan Ha diterima karena nilai t hitung (7,765) > 

t tabel (1,660). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi (X1) 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja (Y) pegawai di Unit Transfusi 

Darah PMI Kota Bandung. Sedangkan nilai t hitung yang diperoleh untuk 

variabel motivasi (X2) sebesar 5,463 dan t tabel sebesar 1,660. Dengan begitu Ho 

ditolak dan Ha diterima karena nilai t hitung (5,463) > t tabel (1,660). Dari hasil 

tersebut menyimpulkan bahwa motivasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja pegawai Unit Transfusi Darah PMI Kota Bandung. 

Berdasarkan hasil uji F (simultan) dapat diketahui bahwa F hitung > F tabel yaitu 

91,755 > 3,09. Dengan begitu Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa budaya organisasi dan motivasi secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai Unit Transfusi Darah 

PMI Kota Bandung. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan mengenai penelitian pengaruh budaya organisasi dan 

motivasi terhadap kinerja pegawai Unit Transfusi Darah PMI Kota Bandung, penulis 

mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi organisasi. Maka 

saran yang dapat penulis ajukan sebagai berikut: 

1. Dalam hasil analisis pada budaya organisasi terdapat indikator yang perlu 

ditingkatkan. Karena variabel budaya organisasi dalam penelitian ini 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan kondisi tersebut organisasi 
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dalam mengambil keputusan perlu mempertimbangkan kepentingan pegawai 

sebagai upaya untuk memperkuat dan mempertahankan budaya yang sudah ada 

yang bertujuan meningkatkan kinerja pegawai. 

2. Dalam hasil analisis pada motivasi terdapat indikator yang perlu ditingkatkan. 

Karena motivasi dalam penelitian ini berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

Berdasarkan kondisi tersebut organisasi perlu melakukan upaya untuk 

meningkatkan kinerja pegawai dengan cara memberikan reward non financial 

seperti pujian terhadap hasil kerja pegawai dan juga pemberian insentif yang 

sesuai kepada pegawai yang berkinerja baik agar lebih meningkatkan motivasi 

pegawai saat ini guna mendukung tercapainya tujuan dan fungsi organisasi. 


