
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melihat hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dipaparkan 

pada bagian sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kecerdasan emosional berpengaruh secara positif terhadap kinerja. 

Seseorang yang memiliki pengendalian yang baik terhadap emosi atau 

kematangan emosi (EQ) yang baik akan dapat atau mampu untuk 

menghadapi suatu tekanan dalam pekerjaan seperti frustasi, stress, konflik 

yang terjadi. Pengendalian terhadap kecerdasan emosional secara baik 

akan mampu membantu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan 

baik secara lebih tepat, akurat, efektif dan efisien sehingga kinerja dapat 

mengalami peningkatan. Hasil dari penelitian ini sejalan dan mendukung 

penelitian Zulukhu (2013) yang menyatakan bahwa variabel kecerdasan 

emosional berpengaruh secara positif terhadap kinerja. 

2. Kompetensi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. Kurangnya 

kompetensi yang dimiliki akan menyebabkan karyawan kurang 

memahami apa yang seharusnya dikerjakan, kesalahan akan terjadi karena 

karyawan tidak melakukan pekerjaan dengan benar, dan akan terjadi 



 

adanya pemborosan waktu maupun uang. Pemberian pelatihan merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri 

Sipil secara menyeluruh, dengan adanya program pelatihan tersebut dapat 

membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai sehingga 

akan berpengaruh ke peningkatan kinerja. Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa kompetensi kerja tidak dapat memberikan pengaruhnya 

secara langsung atau signifikan terhadap peningkatan kinerja. Hasil dari 

penelitian ini tidak mendukung penelitian milik Panjaitan (2015) yang 

menyatakan bahwa variabel kompetensi kerja berpengaruh terhadap 

positif terhadap kinerja. Tetapi sejalan dengan penelitian sebelumnya 

milik Dhermawan et.,al (2012) yang menyatakan bahwa kompetensi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai ditolak.  

3. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Tingkat 

pendidikan merupakan suatu unsur utama yang dapat menunjang 

pengembangan sumber daya manusia dengan cara proses belajar mengajar 

yang ditempuh secara bertahap untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan 

mampu mengembangkan kemampuan. Tetapi dalam kenyataannya tingkat 

pendidikan bukan menjadi salah satu faktor penentu untuk seseorang 

dapat meningkatkan atau memiliki kinerja yang baik. Terdapat faktor lain 

yang dapat memberikan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja yaitu 

dengan pelatihan (diklat). Pelatihan (diklat) merupakan serangkaian 



 

kegiatan yang menguntungkan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan karyawan. Dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan 

kinerja tidak hanya diperlukan tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan 

yang tinggi tetapi kegiatan pelatihan (diklat) perlu dilakukan karena 

mampu memberikan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan 

kecakapan dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga pengambilan 

keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat, akurat, efektif dan efisien 

sesuai dengan tujuan organisasi sehingga peningkatan kinerja dapat 

tercapai. Hasil dari penelitian ini tidak mendukung penelitian milik 

Kowaas et.,al (2016) yang menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan 

berpengaruh positif terhadap kinerja. Tetapi sejalan dengan penelitian 

milik Yani.M (2017) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara 

tingkat pendidikan dengan kinerja. 

4. Motivasi kerja berpengaruh secara positif terhadap kinerja. Motivasi kerja 

merupakan suatu dorongan dari dalam diri seseorang individu untuk dapat 

melakukan atau menyelesaikan pekerjaan secara lebih produktif. Motivasi 

kerja muncul karena adanya dorongan untuk memperoleh suatu 

kebutuhan. Kebutuhan ini antara lain kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

aktualisasi, kebutuhan sosial, kebutuhan akan keamanan, dan kebutuhan 

harga diri. Dengan motivasi kerja yang tinggi dengan didasari untuk 

memperoleh suatu kebutuhan yang diharapkan maka seorang pekerja akan 



 

terdorong untuk bekerja secara lebih baik, efektif, efisien, dan optimal. 

Sehingga pekerjaan yang dihasilkan akan lebih produktif dan kinerja 

pegawai akan meningkat. Hasil dari penelitian ini sejalan dan mendukung 

penelitian Amalia (2014) yang menyatakan bahwa variabel motivasi kerja 

berpengaruh secara positif terhadap kinerja. 

5. Pemahaman good governance tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini bukan berarti masing – masing individu tidak 

memahami mengenai apa itu good governance. Dalam penelitian ini 

menunjukan bahwa variabel pemahaman good governance memiliki 

rentang skala tinggi tetapi tidak memberikan pengaruhnya terhadap 

peningkatan kinerja karyawan. Dengan tingginya rentang skala dapat 

menunjukan bahwa pemahaman karyawan mengenai good governance 

yang mencakup akuntabilitas, partisipasi, transparasi, dan penegakan 

hukum akan membuat karyawan mampu mengelola dan menyelesaikan 

apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan yang 

dilakukan berdasarkan tata kelola yang telah ditetapkan. Sehingga hal ini 

justru mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan atau kemajuan 

kinerja di dalam suatu lingkungan organisasi/Satuan Kerja Perangkat 

Daerah. Tanggung jawab yang harus selalu di emban oleh setiap karyawan 

adalah dengan selalu menciptakan pemerintahan yang bersih, amanah, 

jujur, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dengan senantiasa taat dan 



 

patuh terhadap tata kelola keuangan pemerintah secara transparan dan 

akuntabel, maka hal ini akan memberikan manfaat yang positif terhadap 

kinerja Pemerintahan dalam menciptakan tata kelola keuangan yang 

transparan, dan akuntabel. Good governance memiliki nilai - nilai yang 

dapat membuat pemerintah bekerja lebih efektif dalam mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. Pejabat publik akan lebih bertanggungjawab dalam 

menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga 

inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya dan 

kelambanan pelayanan publik dapat berkurang dan kinerja Pemerintahan 

akan meningkat. Hasil dari penelitian ini tidak mendukung penelitian 

milik Olinda (2015) yang menyatakan bahwa variabel pemahaman good 

governance berpengaruh terhadap kinerja. Tetapi sejalan dengan 

penelitian milik Hutapea dan Widyaningsih (2017) yang menyatakan 

bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara good government 

governance terhadap kinerja. 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 Keterbatasan 

Dalam penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yaitu : 

1. Sebagian besar sampel dalam penelitian ini hanya mencakup pada bagian 

perencanaan, sebaiknya dapat mencakup lebih luas bagian yang terdapat 

pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tersebar di Kota 

Semarang.  

2. Jawaban yang diberikan melalui kuesioner dalam penelitian mungkin 

belum semuanya mencerminkan tentang kenyataan yang sesungguhnya 

sehingga masih perlu untuk dicari tahu secara lebih lanjut. 

3. Responden dalam penelitian ini memiliki intensitas pengetahuan yang 

berbeda, baik pada tataran pemahaman maupun dalam prakteknya. 

 

5.3 Saran 

Untuk menutup keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang dapat 

dilakukan pada penelitian berikutnya adalah sebagai berikut : 

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengolah kembali 

pernyataan yang ada di dalam kuesioner, karena mungkin menyebabkan 

beberapa hipotesis ditolak. 

2. Kuesioner untuk variabel kinerja lebih mengarah secara umum, sehingga 

pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk mencari kuesioner tentang 



 

kinerja yang lebih mengarah pada bagaimana lingkup kinerja yang 

dimaksud dalam SKPD pada Pemerintahan. 

3. Menambahkan variabel lain seperti profesionalisme. Karena sikap 

professional pada masing – masing karyawan berbeda dalam 

menyelesaikan pekerjaan dan memegang tanggung jawab sehingga 

dengan bersikap professional dalam setiap pekerjaan maka diharapkan 

dapat memberikan peningkatan terhadap kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


