
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pengolahan data dan analisis dari hasil data yang penulis

peroleh mengenai pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas

Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, maka berikut ini adalah kesimpulan

keseluruhan dari hasil penelitian yang juga merupakan jawaban dari rumusan

masalah pada bab 1:

1. Tanggapan responden mengenai disiplin kerja pada Dinas Perikanan dan

Kelautan Provinsi Jawa Barat dikatakan baik karena pegawai dapat menaati

peraturan yang telah  ditetapkan oleh instansi sehingga pekerjaan dapat

terselesaikan dengan baik dan maksimal. Hal ini dapat terlihat dari rata-rata

keseluruhan pernyataan yaitu sebesar 4,06 yang berada pada interval 3,40-

4,19.

2. Tanggapan responden mengenai kinerja pegawai pada Dinas Perikanan dan

Kelautan Provinsi Jawa Barat dikatakan baik karena setiap pegawai telah

memberikan kinerja yang baik dalam menyelesaikan pekerjaannya maupun

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh instansi. Hal ini dapat terlihat dari

rata-rata keseluruhan pernyataan yaitu sebesar 3,99 yang berada pada

interval 3,40-4,19.

3. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel disiplin kerja

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja pegawai.

Besarnya pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Dinas

Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 24,2%,

sedangkan sisanya sebesar 75,8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar disiplin

kerja pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan

mengajukan beberapa saran kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa



Barat sebagai masukan dan pertimbangan bagi instansi. Adapun saran-saran yang

peneliti ajukan antara lain:

1. Hasil penelitian mengenai disiplin kerja berdasarkan indikator pengawasan

melekat (waskat) dan pernyataan saya mendapat perhatian dari atasan saat

bekerja untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan saya memiliki nilai yang

paling rendah yaitu sebesar 3,75 yang berada pada interval 3,40-4,19. Hal

ini menandakan bahwa atasan kurang memberi perhatian kepada

pegawainya sehingga tingkat kesalahan maupun tingkat kesesuaian target

penyelesaian pekerjaan akan semakin tinggi. Maka dari itu perlu adanya

perhatian dari atasan sehingga pegawai dapat menyelesaikan pekerjaannya

dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh instansi.

2. Hasil penelitian mengenai kinerja pegawai berdasarkan indikator efektivitas

dan pernyataan jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk setiap departemen

sudah sesuai dengan kebutuhan memiliki nilai yang paling rendah yaitu

sebesar 3,53 yang berada pada interval 3,40-4,19. Hal ini menandakan

bahwa jumlah pegawai untuk setiap departemen masih dirasa kurang

sehingga pekerjaan dari setiap departemen tidak dapat terselesaikan dengan

baik dan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh instansi.

Maka dari itu perlu adanya penambahan jobdesc dari setiap pegawai di

departemen yang dirasa kekurangan pegawai sehingga walaupun jumlah

pegawai kurang, pekerjaan tetap dapat diselesaikan dengan baik.


