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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

kompetensi terhadap kinerja pegawai di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah Kabupaten Sukabumi dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah Kabupaten Sukabumi termasuk ke dalam kategori yang 

sangat tinggi, yang berarti kompetensi di Dinas Perdagangan, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi dapat 

dikatakan baik. Dimensi yang memberikan kontribusi terbesar pada 

variabel kompetensi adalah dimensi sifat, dan dimensi yang 

memberikan kontribusi terkecil adalah dimensi pengetahuan. 

Sedangkan untuk skor indikator tertinggi pada variabel kompetensi, 

yaitu bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang terdapat pada 

dimensi sifat, dan skor indikator terkecil yaitu pemahaman tugas 

pokok dan fungsi, yang terdapat pada dimensi pengetahuan.  

2. Kinerja pegawai yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi termasuk ke dalam 

kategori sangat tinggi, yang berarti kinerja pegawai di Dinas 

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Sukabumi telah terlaksana dengan baik. Dimensi yang memberikan 
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kontribusi terbesar pada variabel kinerja pegawai adalah dimensi 

Biaya dan dimensi yang memberikan kontribusi terkecil adalah pada 

dimensi pemanfaatan sumber daya. Kemudian untuk skor indikator 

tertinggi pada variabel kinerja pegawai terdapat pada indikator 

Membuat laporan keuangan yang terdapat pada dimensi Biaya 

Sedangkan skor indikator terkecil yaitu indikator keahlian 

menggunakan teknologi (Komputer) dalam menyelesaikan pekerjaan, 

yang terdapat pada dimensi pemanfaatan sumber daya. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti telah lakukan mengenai 

pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai di Dinas Perdagangan, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi termasuk 

pada tingkat hubungan yang kuat. Hal tersebut menunjukan bahwa 

variabel kompetensi memang berpengaruh pada variabel kinerja 

pegawai di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Sukabumi.  

 

5.2 Saran 

Bedasarkan hasil penelitian, pembahasan serta simpulan yang telah 

dikemukakan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat sajikan 

sebagai bahan kajian baik dari aspek praktis maupun dari aspek teoritis yaitu 

sebagai berikut: 
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5.2.1 Aspek Praktis 

Saran dari aspek praktis merupakan saran dari hasil penelitian yang 

ditujukan sebagai bahan masukan mengenai adanya kompetensi terhadap kinerja 

pegawai di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Sukabumi. Adapun saran yang peneliti berikan dari aspek praktis yaitu sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai kompetensi skor yang 

paling memberikan kontribusi terkecil adalah dimensi pengetahuan 

dengan indikator pemahaman tugas pokok dan fungsi artinya  Dinas 

Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menegah Kabupaten 

Sukabumi harus lebih meningkatkan kembali pemahaman tugas pokok 

dan fungsi yaitu dengan cara  pimpinan memberikan arahan yang lebih 

mendalam lagi, lebih memotivasi dan melaksanakan pembinaan karir 

melalui bimtek dan diklat yang relevan dengan tupoksi, sehingga 

dengan dilaksanakannya hal tersebut dalam  pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsinya para pegawai dapat menjalankan  secara optimal dan 

konsisten, dan dapat melaksankan tugasnya secara terarah, efisien dan 

efektif.  

2. Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai kinerja pegawai skor yang 

paling  memberikan kontribusi terkecil adalah dimensi pemanfaatan 

sumber daya dengan indikator keahlian menggunakan teknologi 

(Komputer) dalam menyelesaikan pekerjaan maka dari itu sebaiknya 

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 
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Sukabumi  lebih memberikan perhatian, dengan melaksanakan 

pemberian pelatihan secara rutin, dikarenakan mengingat masih 

adanya pegawai yang kurang mahir dan belum optimal menggunakan 

teknologi komputer dalam penyelesaian pekerjaannya. Maka dengan 

dilaksankannya  hal tersebut, untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan yang mereka kurang pahami. Sehingga dapat 

menghasilkan peningkatan kinerja pegawai.  

5.2.2 Aspek Teoritis 

Saran dari aspek teoritis  yaitu mengenai pengembangan ilmu administrasi  

publik  khususnya di bidang kompetensi dalam kaitannya dengan kinerja  pegawai, 

berdasarkan hasil perhitungan dari koefisien determinasi artinya bahwa  kinerja 

pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Sukabumi dipengaruhi oleh kompetensi sedangkan masih terdapat pula variabel 

lain mempengaruhi  kinerja pegawai yang tidak termasuk kedalam penelitian ini. 

Maka untuk itu peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya  untuk meneliti 

variabel kinerja pegawai  dengan menggunakan variabel independen lainnya selain 

dari variabel kompetensi.  

 

 

 

 

 

 

 


