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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Sukabumi dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Budaya Organisasi 

Pada penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Sukabumi berdasarkan kriteria budaya organisasi dapat dikatakan baik, hal ini 

dilihat dari hasil angket yang disebarkan kepada pegawai secara keseluruhan 

berada pada katagori sangat tinggi. Skor tertinggi yaitu pada dimensi 

Berorientasi kepada manusia dengan indikator melaksanakan pekerjaan tidak 

bersifat diskriminatif artinya dalam setiap pelaksanaan pelayanan harus 

diperlakukan sama dan sesuai peraturan dalam pelayanan. Sedangkan skor 

terrendah yaitu pada dimensi Berorientasi pada hasil dengan indikator mencapai 

hasil dengan maksimal, dari hasil angket dan wawancara menunjukan bahwa 

masih belum maksimal hasil yang dicapai oleh pegawai sesuai yang ditargetkan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini kendala yang dihadapkan  terkait 

pegawai yang ada di setiap kecamatan yang ditugaskan oleh Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi belum bisa memberikan 

pelayanan yang optimal. 

2. Kinerja Pegawai  

Pada penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Sukabumi berdasarkan kriteria Kinerja Pegawai dapat dikatakan baik, hal ini 

dilihat dari hasil angket yang disebarkan kepada pegawai secara keseluruhan 

berada pada katagori sangat tinggi. Skor tertinggi yaitu pada dimensi waktu 

kerja yang dihasilkan pada indikator mengenai memiliki tingkat tanggung 

jawab kehadiran yang tinggi. Sedangkan skor terrendah terdapat pada dimensi 

kuantitas mengenai pegawai yang belum dapat menyelesaikan pekerjaan sesaui 

target yang telah ditetapkan, dari hasil penyebaran angket dan wawancara 

menunjukan bahwa masih banyak pekerjaan yang belum tercapai sesuai target 

pencapaian yang telah ditetapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Sukabumi kerena pegawai yang belum bisa bekerja sesuai target dan perlu 

adanya bimbingan dan pelatihan baik berupa Bimtek, Diskusi dan mengikuti 

pelatihan-pelatihan kepegawaian agar tercapainya pekerjaan sesuai target 

pencapaian. Maka  Kinerja Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Sukabumi dapat dikatakan baik, dimana pegawai Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi memiliki tingkat 

tanggungjawab tinggi terhadap kehadiran bekerja. 

 

 



139 
 

3. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. 

Dari hasil perhitungan yang dilakukan peneliti bahwa Pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Sukabumi pada tingkat pengaruh/hubungan yang baik dan dapat 

dikatakan pengaruhnya baik. Berdasarkan pengujian korelasi product moment 

dapat diartikan koefisien korelasi antara kedua variabel adalah 0,76 atau                    

r = 0,76%. (sesuai pedoman untuk memberikan interpretasi koefisein korelasi 

pada Hal.124 ) 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, selanjutnya peneliti akan 

mengemukakan saran-saran sebagai masukan atau pertimbangan bagi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Adapun saran-saran sebagai 

berikut :  

 

5.2.1. Saran Teoritis 

Dalam hasil penelitian ini dirasa belum maksimal dan masih banyak 

kekurangan dalam hal penulisan maupun penyajian data. berikut saran teoritis 

peneliti berikan : 
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1. Penggunaan dan penjabaran terhadap teori yang lebih mendalam untuk 

dimensi berorientasi pada hasil dan kuantitas yang lemah perlu diperdalam 

lagi. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperhatikan  faktor-faktor 

atau penyebab lain dari Kuantitas Pegawai. Menggunakan lebih dari satu 

independent variabel agar dapat mengembangkan hasil dari penelitian ini. 

3. Penggunaan teori yang digunakan lebih mendalam untuk variabel 

pengetahuan Budaya organisasi maupun Kinerja pegawai. 

4. Diharapkan penelitian selanjutnya mampu memperluas subjek terhadap 

Kinerja pegawai. Agar mampu menyajikan pemahaman terhadap teori 

yang digunakan. 

 

5.2.2. Saran praktis 

1.   Budaya organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Sukabumi yang diterapkan diharapkan menjadi salah satu fokus dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kultur kebisaaan yang 

baik dan semakin ditingkatkan dalam bentuk pelayanan yang prima agar 

kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi tercapai dengan baik 

sesuai dengan visi misinya.  Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Sukabumi diharapkan agar pegawai mampu mencapai hasil yang 

maksimal dalam melaksanakan pekerjaan, kerena dengan melaksanakan 

pekerjaan dengan maksimal maka akan memberikan hasil yang baik sesuai 
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tujuan organisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan 

yang lebih baik lagi. 

2. Kinerja Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Sukabumi agar dapat mempertahankan tanggung jawab terhadap kehadiran 

bekerja sebagai rasa tanggung jawab moral terhadap pekerjaan dan pegawai 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi harus mampu 

menyelesaikan pekerjaan sesuai target dalam pencapaian tujuan organisasi 

dan mampu bekerja melebihi target yang akan dicapai agar memdapat 

prestasi terhadap pelayanan yang baik. 

3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi diharapkan 

bisa memberikan dorongan dan teguran kepada pegawai yang masih 

diskriminasikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik yang 

telihat nyata atau tidak terlihat supaya memberikan kesan pelayanan yang 

bersih dan baik. Selain itu dapat memberikan motivasi dan bimbingan teknis 

secara maksimal kepada pegawai agar mampu mencapai hasil yang 

maksimal sesuai target dan tujuan organisasi.  


