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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Kesimpulan merupakan langkah terakhir yang peneliti lakukan dalam 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Motivasi terhadap Produktivitas Kerja 

Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Pemerintah Kota Cimahi.”. 

Setelah membuat suatu kesimpulan selanjutnya penulis mencoba memberikan 

rekomendasi dengan harapan adanya perbaikan khususnya bagi objek penelitian 

dan pihak yang berkepentingan dengan penyusunan skripsi ini. 

5. 1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Motivasi kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Pemerintah 

Kota Cimahi berada pada kategori sedang, artinya secara umum responden 

beranggapan bahwa motivasi kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) di Pemerintah Kota Cimahi dipersepsi cukup efektif. Berdasarkan 

hasil pembahasan terdahulu pemenuhan kebutuhan akan prestasi (Need for 

Achievment) dalam motivasi kerja perlu diberikan perhatian yang intensif. 

Hal ini disebabkan karena kurangnya penghargaan atau reward yang 

diberikan oleh pihak instansi untuk pegawai yang berprestasi, sehingga 

kurangnya motivasi pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
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2. Produktivitas kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di 

Pemerintah Kota Cimahi berada pada kategori sedang, artinya secara umum 

responden beranggapan bahwa produktivitas kerja pegawai Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) di Pemerintah Kota Cimahi dipersepsi sedang. 

Berdasarkan hasil pembahasan terdahulu bahwa memiliki rasa cinta pada 

pekerjaan pada para pegawai perlu ditingkatkan lagi, penyebab dari 

kurangnya rasa cinta pada pekerjaan ini adalah karena sering terjadinya 

mutasi maupun rotasi di lingkungan tempat kerja, sehingga banyak pekerjaan 

yang tidak terselesaikan sesuai dengan targetnya. Oleh karena itu selaku 

pimpinan atau atasan langsung sebaiknya lebih intensif dan persuasif dalam 

memotivasi pegawai dalam bekerja, dengan cara memberikan pengarahan dan 

bimbingan kepada pegawai untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kerja 

dengan baik. 

3. Motivasi kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

produktivitas kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di 

Pemerintah Kota Cimahi.  

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan pembahasan terdahulu, dan merujuk kepada skor rata-rata 

setiap indikator, saran yang dikemukakan mengacu kepada indikator yang 

memiliki skor rata-rata rendah diantara indikator yang lain untuk masing-masing 

variabel. Berdasarkan hal tersebut saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Indikator kebutuhan akan prestasi (Need for Achievment) dalam variabel 

Motivasi memiliki rata-rata paling rendah jika dibandingkan dengan indikator 

lainnya. Rendahnya skor rata-rata indikator ini tepat berada pada skor item 

nomor 3 menyelesaikan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana 

Kerja (RENJA) dengan tepat waktu. Perihal rendahnya skor item tersebut 

terletak pada kurangnya motivasi pegawai dalam berprestasi dikarenakan 

kurangnya penghargaan atau reward yang diberikan oleh pihak instansi 
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sehingga penyelesaian bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana 

Kerja (RENJA) pun tidak dengan tepat waktu. Hal ini diupayakan untuk pihak 

instansi agar dapat lebih memperhatikan motivasi pegawainya terutama dalam 

memenuhi kebutuhan akan prestasinya, salah satunya dengan cara 

memberikan penghargaan atau reward kepada pegawai yang berprestasi. 

2. Indikator memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan memiliki skor rata-rata paling 

rendah dibandingkan dengan indikator lain pada variabel produktivitas kerja 

pegawai. Rendahnya skor rata-rata indikator ini tepat berada pada skor item 

nomor 6 yaitu merasa senang menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh 

atasan sesuai tugas dan fungsinya. Seperti yang telah diuraikan dalam 

pembahasan di atas, rendahnya skor item tersebut dikarenakan sering 

terjadinya mutasi maupun rotasi di lingkungan tempat kerja, sehingga banyak 

pekerjaan yang tidak terselesaikan sesuai dengan targetnya, serta kurangnya 

rasa bertanggung jawab para pegawai terhadap pekerjaannya, khususnya 

dalam hal kedisiplinan para pegawai, sehingga pekerjaan pun tidak dapat 

diselesaikan tepat waktu karena kurangnya kedisiplinan pegawai dalam 

menghargai waktu kerja. Hal ini diupayakan untuk pihak instansi agar dapat 

lebih memperhatikan kedisiplinan pegawainya terutama dalam hal menghargai 

waktu, yaitu datang ke kantor tepat waktu dan tidak menunda-nunda 

pekerjaan. Serta peran selaku pimpinan atau atasan langsung sebaiknya lebih 

intensif dan persuasif dalam memotivasi pegawai dalam bekerja, dengan cara 

memberikan pengarahan dan bimbingan kepada pegawai untuk dapat 

menyelesaikan tugas-tugas kerja dengan baik. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat pengaruh antara 

motivasi terhadap produktivitas kerja pegawai. Oleh karena itu Badan 

Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Cimahi harus memperhatikan motivasi 

kerja pegawai dengan memperhatikan faktor-faktor lain yang berpengaruh 

pada produktivitas kerja pegawai. 

 


