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BAB VI  

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Hasil dari uji hipotesis dalam analisis regresi linier sederhana memberikan 

jawaban dari hipotesis peneliti, yaitu: penelitian ini menunjukkan bahwa 

H0 ditolak dan H1 diterima (penilaian kinerja kantor sekretariat daerah 

provinsi Jawa Timur berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja 

pegawai) yang artinya pegawai di Sekretariat Daerah Jawa Timur melihat 

bahwa adanya penilaian kinerja akan turut mempengaruhi tinggi 

rendahnya motivasi kerja mereka. 

 Sistem penilaian kinerja yang digunakan di lingkungan Sekretariat Daerah 

Provinsi Jawa Timur mendapatkan respon yang positif, yang berarti bahwa 

para pegawai sudah menerima sistem ini dengan baik, dapat dijalankan 

dengan mudah, serta hasil dari penilaiannya yang dapat diandalkan serta 

dipercaya. Selain itu penilaian kinerja saat ini dapat dikatakan sudah 

mampu menjadi sistem penilaian kinerja yang benar-benar menilai kinerja 

pegawai, dimana hal yang dinilai terdiri dari kontrak kerja pegawai serta 

perilaku kerja pegawai saat bekerja. Dari dua aspek ini dapat dilihat 

bagaimana proses pegawai dalam bekerja selama jangka waktu setahun, 

apakah baik atau malah buruk dalam menjalankan kewajiban tugas 

kerjanya. 
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 Dilihat dari aspek motivasi kerja pegawai, dari hasil yang didapat dalam 

penelitian ini dapat terlihat bahwa motivasi kerja di lingkungan Sekretariat 

Daerah Provinsi Jawa Timur sudah tinggi. Dihubungkan dengan penilaian 

kinerja yang saat ini berlaku, motivasi kerja ternyata dipengaruhi oleh 

sistem penilaian kinerja yang berlaku pada suatu instansi. Meskipun nilai 

pengaruh yang dimiliki hanya kecil, namun tidak dapat dipungkiri bahwa 

penilaian kinerja memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja pegawai pada 

suatu instansi.  

 Penilaian kinerja tidak hanya dijadikan sebagai kegiatan formalitas saja, 

harus dapat menjadi alat yang dapat memberitahu bagaimana kondisi 

kinerja tiap pegawai di tiap instansi. Sehingga dapat memudahkan 

penempatan pegawai sesuai dengan keterampilannya. Berbeda dengan 

sistem penilaian kinerja sebelumnya, dimana penilaian dijalankan 

berdasarkan sudut pandang dari pejabat penilai saja. Selain itu hasil dari 

penilaian juga tidak jelas kegunaannya dapat digunakan untuk keperluan 

maupun kepentingan apa. Dapat dikatakan bahwa penilaian kinerja saat ini 

sudah dapat memperbaiki dari sistem penilaian kinerja sebelumnya. 

 Hasil akhir uji regresi sederhana yang terbentuk pada penelitian ini ialah Y 

= 24.704 + 0.216 X + ei maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel 

bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Variabel bebas 

memiliki signifikansi sebesar 0.001 yang berarti variabel ini memiliki nilai 

signifikan F kurang dari nilai α yang sebesar 0.05.  
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6.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil peneitian yang telah dijalankan oleh peneliti, terdapat 

beberapa saran untuk kedepannya, yakni: 

a. Para pegawai pemerintah harusnya dapat meningkatkan motivasi 

kerjanya meskipun tidak ada penilaian kinerja yang mengawasi 

ataupun tunjangan sebagai iming- iming reward.  

b. Para pejabat penilai agar dapat lebih tegas memberikan nilai buruk 

terhadap pegawai yang memang memiliki kinerja yang kurang baik, 

agar mendapatkan efek jera. 

c. Adanya nilai harian dalam penilaian kinerja, sehingga para pegawai 

pemerintahan diharapkan dapat memanfaatkan waktu sehari-harinya 

untuk mendapatkan nilai harian yang baik. 

d. Penilaian kinerja cenderung bersifat membosankan yang dapat 

menyebabkan ke arah formalitas, untuk itu pemerintah sebaiknya 

menyiasati hal tersebut dengan hal-hal yang dapat menarik perhatian 

para pegawai ketika memulai penilaian di awal tahun dan pada saat 

koreksi di akhir tahun. Sehingga sifat membosankan dapat secara 

perlahan tersingkirkan dari sistem penilaian kinerja.  


