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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas pada BAB 

IV mengenai pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung maka kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa semua variabel 

independen (motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja) maupun 

variabel dependen (kinerja pegawai) memiliki nilai rata-rata antara interval 

3,41 – 4,20 yang masuk dalam katagori tinggi karena responden menganggap 

bahwa motivasi kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja, dan kinerja pegawai   

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

sudah baik. 

2. Secara parsial motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dengan nilai thitung sebesar  2,472 lebih besar dibandingkan 

dengan ttabel sebesar 2,042 dan signifikansi sebesar 0,015 lebih kecil dari taraf 

0,05. 

3. Sacara parsial disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
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Belitung dengan nilai thitung sebesar  2,586 lebih besar dibandingkan dengan ttabel 

sebesar 2,042 dan signifikansi sebesar 0,012 lebih kecil dari taraf 0,05. 

4. Secara parsial lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dengan nilai thitung sebesar  4,564 lebih besar dibandingkan 

dengan ttabel sebesar 2,042 dan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf 

0,05. 

5. Secara simultan motivasi kerja, disiplin kerja dan lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini 

terlihat dari nilai Fhitung sebesar 9,327 lebih besar dibandingkan dengan nilai 

Ftabel sebesar 2,53 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.  

6. Berdasarkan Analisis Koefisien Determinan dilihat dari nilai Adjusted R 

Square, maka besarnya pengaruh dari variabel motivasi kerja, disiplin kerja, 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 0,431 atau 43,1% 

sedangkan sisanya 0,569 atau 56,9% di pengaruhi oleh variabel lainnya diluar 

dari variabel penelitian.  

6.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat dari hasil penelitian, maka ada beberapa saran 

yang peneliti berikan antara lain sebagai berikut:  
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1. Saran untuk peneliti lanjutan 

Peneliti mendatang diharapkan menggambarkan model yang sudah ada dengan 

menambahkan variabel yang akan diteliti dan instrumen penelitian lebih 

diperdalam. 

2. Saran untuk pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung 

a. Pegawai Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung diharapkan untuk selalu memperhatikan variabel motivasi 

kerja karena memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai sebesar 0,316, 

disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai sebesar 0,486, dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja sebesar 0,967. Sedangkan untuk indikator 

pada variabel motivasi kerja yang memiliki pengaruh paling besar adalah 

indikator target yang jelas karena memiliki nilai rata-rata sebesar 4,38 yang 

masuk kedalam katagori sangat tinggi.  Dengan demikian, jika pegawai 

memiliki target yang jelas terhadap pekerjaannya, maka pegawai tersebut akan 

bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Selain itu ketaatan terhadap standar 

kerja  dengan mematuhi semua standar kerja yang ada, akan memberikan 

pengaruh yang positif terhadap kinerja. Sedangkan tidak kala pentingnya dari 

kedua indikator tersebut ialah selalu menjalin hubungan yang harmonis sesama 

pegawai sebab dengan adanya hubungan yang baik antar pegawai maka akan 

menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam lingkungan kerja 

khususnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 
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b. Kepada kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung untuk selalu memberi dorongan kepada 

pegawainya, seperti motivasi baik berupa penghargaan maupun hukuman 

supaya terciptanya kinerja yang baik bagi pegawai sesuai dengan target dan 

tujuan yang diharapkan oleh instansi. Serta selalu menjaga hubungan yang baik 

antara bawahan dan atasan agar tidak terciptanya suasana yang tidak 

diinginkan. Karena berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini pada variabel 

motivasi kerja khususnya dalam indikator target yang jelas dan tujuan yang 

jelas memiliki nilai rata-rata sangat tinggi yaitu 4,38 dan 4,32. Sedangkan pada 

Uji t didapat nilai thitung > ttabel yaitu 2,472 > 2,042 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,015 < 0,05.  Dengan demikian, motivasi kerja memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadaap kinerja pegawai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	HAL DEPAN
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

