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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait 

pengaruh pengawasan kepala dinas terhadap kinerja pegawai di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur dapat diambil 

kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Variabel pengawasan kepala dinas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Cianjur dilihat dari hasil perhitungan skor total termasuk ke 

dalam kategori sangat tinggi, ini menunjukan bahwa pengawasan yang 

dilakukan oleh kepala dinas kepada pegawai sudah sangat baik, dengan skor 

tertinggi pada dimensi pengawasan tidak langsung terdapat pada indikator 

mengenai laporan hasil pekerjaan secara tertulis. Sedangkan skor yang paling 

rendah mengenai dimensi pengawasan langsung terdapat pada indikator 

inspeksi langsung.  

2. Variabel kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Cianjur dilihat dari hasil perhitungan skor total termasuk ke dalam 

kategori sangat tinggi, ini menunjukan bahwa kinerja yang dilakukan oleh 

pegawai sudah sangat baik, dengan skor tertinggi pada dimensi komunikasi 

terdapat pada indikator perhatian pribadi. Sedangkan skor yang paling rendah 

mengenai dimensi ketepatan waktu terdapat pada indikator disiplin pegawai 

dalam bekerja.  
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3. Pengaruh pengawasan kepala dinas terhadap kinerja pegawai di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tingkat hubungan 

yang kuat dan dapat dikatakan pengaruhnya baik. Hal tersebut menunjukan 

bahwa peranan pengawasan oleh kepala dinas yang tinggi akan berpengaruh 

pula pencapaian kinerja pegawai yang optimal. 

 

5.2 Saran 

5.2.1  Saran Teoritis 

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta simpulan yang telah 

dikemukakan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan 

sebagai bahan kajian baik dari aspek teoritis, maupun dari aspek praktis. Adapun 

saran yang dianjurkan peneliti, yaitu sebagai berikut. 

1. peneliti menyarankan lebih lanjut kepada peneliti selanjutnya untuk 

melakukan penelitian mengenai kinerja dengan menggunakan variabel 

independen selain variabel pengawasan. 

2. Peneliti menyarankan agar ada penelitian lanjutan mengenai variabel 

pengawasan dan variabel kinerja pegawai secara terpisah dalam bentuk 

kualitatif, agar dapat menggali informasi lebih mendalam mengenai dimensi-

dimensi yang mampu menggambarkan variabel pengawasan dan kinerja 

pegawai di dalam suatu organisasi. 
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5.2.2  Saran Praktis 

Saran dan aspek praktis yaitu saran dari hasil penelitian yang dianjurkan 

sebagai bahan masukan proses pengawasan kepala dinas terhadap peningkatan 

kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. 

Adapun saran dan aspek praktis yaitu sebagai berikut: 

1. Pengawasan kepala dinas sudah sangat baik adapun kurangnya kinerja 

pegawai disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pendukung kerja. 

2. Harus menambah jumlah blangko dan alat perekaman KTP-el di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur agar pekerjaan 

pegawai dapat selesai sesuai dengan target yang sudah ditentukan. 

3. Pegawai Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur lebih teliti 

lagi dalam menyelesaikan pekerjaannya agar pekerjaan dapat berjalan dengan 

baik dan tidak terjadi kesalahan.  

 


