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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Restrukturisasi 

Organisasi dan Kerjasama Tim terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 22 For Windows. 

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa :  

1. Berdasarkan hasil deskriptif setiap indikator pada variabel restrukturisasi 

organisasi dan kerjasama tim masuk kedalam kategori tinggi sedangkan 

kinerja pegawai masuk dalam kategori sedang. Hal ini ditunjukan dari skor 

rata-rata yang dihasilkan variabel restrukturisasi organisasi sebesar 3,55, 

skor rata-rata variabel kerjasama tim 3,97, dan skor rata-rata variabel 

kinerja pegawai sebesar 3,35. 

2. Hasil pengujian secara parsial restrukturisasi organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka. Didapat dari hasil nilai 

beta pada analisis regresi berganda bernilai positif yaitu sebesar 0,223 dan 

perhitungan thitung sebesar 4,095 lebih besar dari ttabel 1,677 serta nilai  

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05.  

3. Hasil pengujian secara parsial kerjasama tim berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan 
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dan Olahraga Kabupaten Bangka. Didapat dari hasil nilai beta pada 

analisis regresi berganda bernilai positif yaitu sebesar 0,728 dan 

perhitungan thitung sebesar 6,732 lebih besar dari ttabel 1,677 serta nilai 

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05.  

4. Hasil pengujian korelasi rank spearman menunjukan bahwa tidak ada 

hubungan antara restrukturisasi organisasi dengan kerjasama tim pada 

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten bangka. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai Sig. (2-tailed) dari masing masing variabel yaitu 

sebesar 0,187 > 0,05. 

5. Hasil pengujian secara bersama-sama (simultan) menunjukkan bahwa 

Restrukturisasi Organisasi dan Kerjasama Tim berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan 

dan Olahraga Kabupaten Bangka. Hasil perhitungan didapat fhitung  sebesar 

37,532 dibandingkan dengan ftabel yaitu 3,19 berarti fhitung > ftabel dan nilai 

signifikansinya adalah 0,000 < taraf signifikansi 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama atau simultan Restrukturisasi 

Organisasi dan Kerjasama Tim berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Pegawai pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 

Bangka. 

5.2. Saran  

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian, maka 

ada beberapa saran yang penulis berikan agar dapat dijadikan untuk referensi 

penelitian selanjutnya : 
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a. Bagi akademisi/peneliti selanjutnya 

Untuk menyempurnakan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, 

maka saran untuk peneliti selanjutnya yaitu: 

1. Diharapkan dapat melakukan penelitian pada objek yang lebih luas 

guna untuk memperluas pengetahuan mengenai restrukturisasi 

organisasi, kerjasama tim dan kinerja pegawai. 

2. Diharapkan juga dapat menambahkan variabel lain yang juga dapat 

mempengaruhi kinerja pegawai selain dari variabel restrukturisasi 

organisasi dan kerjasama tim misalnya sarana-prasarana pariwisata 

karena peneiliti melihat sarana-prasarana pada sektor pariwisata yang 

ada di Kabupaten Bangka masih belum optimal. 

b. Bagi Instansi 

1. Instansi terkait yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 

Kabupaten Bangka harus mempertahankan serta meningkatkan 

kinerjanya agar menjadi lebih baik, sehingga restrukturisasi organisasi 

yang dilakukan tidak menjadi sia-sia. 

2. Kerjasama tim antar pegawai pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan 

Olahraga sudah baik, namun berdasarkan pengamatan peneliti 

kerjasama Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 

Bangka dengan investor, masyarakat serta stakeholder yang ada dirasa 

kurang dan belum maksimal, hal ini dikarenakan masih kurangnya 

komunikasi yang terjalin serta masih lambatnya respon dari dinas 

dalam menanggapi hal-hal yang terkait dengan sektor Pariwisata, 
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Kepemudaan dan Olahraga pada Kabupaten Bangka. Untuk itu Dinas 

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka mesti 

mengatasi kekurangan ini agar terwujudnya visi Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka yaitu pariwisata 

Kabupaten Bangka yang berdaya saing dan pemanfaatan potensi alam, 

pemuda serta insan olahraga yang berprestasi. 
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