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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan seperti yang dijabarkan sebagai berikut : 

1. Gambaran tata ruang kantor di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Sukabumi, yang terdiri dari 5 indikator yaitu: 1) Perancangan tata ruang; 2) 

Penempatan perlengkapan kantor; 3) Penempatan pegawai; 4) Lingkungan 

fisik; dan 5) Penggunaan ruang,  Kelima indikator tersebut berada pada 

kategori cukup berkualitas. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap indikator 

dari  tata ruang kantor sudah menceminkan situasi yang cukup berkualitas. 

Berdasarkan indikator yang menjadi kajian dalam penelitian ini, diketahui 

bahwa indikator Penempatan Pegawai memiliki tingkat persentase cukup 

minimum dimana pegawai masih belum sesuai antara ukuran ruangan dengan 

jumlah pegawai , sedangkan indikator lingkungan fisik memiliki tingkat 

persentase kategori cukup maksimum. 

2. Gambaran motivasi kerja pegawi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Sukabumi, yang diukur oleh 4 indikator yaitu: 1) Produktivitas; 2) Disiplin; 3) 

Kepuasan Kerja; dan 4) Loyalitas berada pada kategori cukup tinggi. 

Berdasarkan indikator yang menjadi kajian penelitian ini, diketahui bahwa 

indikator produktivitas memiliki tingkat persentase  cukup minimum hal ini 

ditunjukan dengan kemampuan pegawai yang masih belum mampu 

menyelesaikan  sebagian besar dari target kerja, sedangkan indikator disiplin 

memiliki tingkat persentase cukup maksimum. 
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3. Tata ruang kantor mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi kerja 

pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi yang 

ditunjukkan oleh hasil perhitungan dan analisis data bahwa tata ruang kantor  

yang terdiri dari indikator 1) Perancangan tata ruang; 2) Penempatan 

perlengkapan kantor; 3) Penempatan pegawai; 4) Lingkungan fisik; dan 5) 

Penggunaan ruang, memiliki pengaruh yang cukup kuat antara variabel tata 

ruang kantor terhadap motivasi kerja pegawai, dengan analisis korelasi berada 

pada kategori cukup kuat. 

1.2 Implikasi dan Rekomendasi  

1.  Berdasarkan penelitian,  variabel X (tata ruang kantor) memiliki hasil yang 

menunjukan kategori cukup berkualitas. Namun masih terdapat indikator yang 

rendah atau cukup minimum dari tata ruang kantor yaitu indikator 

penempatan pegawai. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi kepala dinas, 

dengan adanya perhatian dari kepala dinas mengenai penempatan pegawai 

yang masih belum sesuai antara ukuran ruangan dan jumlah pegawai yang 

seharusnya sehingga pegawai dapat merasa nyaman dalam bekerja. 

2. Variabel Y (motivasi kerja pegawai) dalam penelitian ini menunjukan berada 

pada kategori yang cukup. Pada variabel motivasi ini indikator produktivitas 

menunjukan hasil yang paling rendah atau cukup minimum diantara indikator 

yang lain . Oleh karena itu sebagai pegawai seharusnya meningkatkan 

kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja agar dapat mencapai target yang 

diharapkan. Sedangkan bagi atasan diharapkan dapat memotivasi pegawai 

agar pegawai dapat mencapai kinerja yang baik salah satunya dengan 

memperhatikan kebutuhan dasar pegawai mengenai tata ruang kantor yang 

dapat menimbulkan semangat kerja sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas pegawai . 
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3. Bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai 

tata  ruang kantor dan motivasi kerja pegawai, diharapkan dapat melakukan 

penelitian dengan sampel yang lebih luas. Selain itu peneliti selanjutnya dapat 

melakukan penelitian dengan mengubah Variabel X atau Variabel Y dalam 

penelitian yang sesuai dengan teori, sehingga pembahasan mengenai tata 

ruang kantor dan motivasi kerja pegawai akan menjadi lebih luas lagi. 

 


