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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Dari hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

kebutuhan motivasi antara lain kebutuhan berprestasi dan kebutuhan 

kekuasaan yang cukup tinggi. Terdapat kebutuhan berafiliasi namun tidak 

mempengaruhi secara siginifikan. Tinggi atau tidaknya kebutuhan 

berafiliasi tersebut tidak selalu mempengaruhi secara banyak pada kinerja 

pegawai. Hal tersebut terlihat pada uji analisis regresi linear berganda 

yang menunjukkan angka koefisien determinasi R
2 

sebesar 0,628 yang 

berarti terdapat pengaruh yang cukup besar yaitu 62,8% dari kebutuhan 

berprestasi, kebutuhan berafiliasi dan kebutuhan kekuasaan terhadap 

kinerja pegawai di Diskoperindag Kota Batu.  

2. Selain itu juga dibuktikan dengan uji F, yakni uji secara simultan, 

dan menunjukkan angka 42,693 yang berarti telah lebih besar dari F tabel 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-

sama antara kebutuhan motivasi yang terdiri dari kebutuhan berprestasi, 

kebutuhan berafiliasi, dan kebutuhan kekuasaan terhadap kinerja pegawai, 
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terutama dalam hal ini adalah kebutuhan berprestasi dan kebutuhan 

kekuasaan. 

3. Berdasarkan hasil analisis, dapat diambil kesimpulan bahwa 

kebutuhan berprestasi merupakan variabel yang paling mempengaruhi dan 

mendominasi pada kinerja pegawai. Hal itu dapat dilihat pada hasil uji t, 

bahwa variabel kebutuhan berprestasi menunjukkan hasil signifikansi 

0,000 atau yang paling besar mempengaruhi, kemudian selanjutnya 

dipengaruhi oleh variabel kebutuhan kekuasaan dengan signifikansi 0,019, 

dan yang terakhir dipengaruhi oleh kebutuhan variabel kebutuhan 

berafiliasi yang dalam hal ini mempengaruhi paling sedikit, atau bahkan 

memiliki kemungkinan tidak selalu mempengaruhi, dengan signifikansi 

0,264. 

4. Dari variabel yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa yang paling 

mendominasi pada variabel motivasi serta pengaruhnya terhadap kinerja 

pegawai adalah kebutuhan berprestasi. 

 

5.2 SARAN 

Setelah didapatkan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan 

mengenai pengaruh motivasi yang terdiri atas kebutuhan berprestasi, 

kebutuhan berafiliasi, dan kebutuhan kekuasaan terhadap kinerja pegawai 

Diskoperindag Kota Batu, maka dapat disampaikan beberapa saran, antara 

lain: 
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1. Diperlukan adanya kesempatan dan media yang cukup bagi 

pegawai agar dapat memenuhi kebutuhan berprestasinya dengan baik.  

Hal yang dapat dilakukan antara lain adalah memberikan sarana 

dan prasarana yang menunjang pegawai dalam menuangkan ide-ide yang 

berguna dan positif bagi instansi pada rapat-rapat dinas serta diskusi 

pelaksanaan rencana kegiatan. Selain itu dapat juga diberikan peluang bagi 

pegawai dalam mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki 

dengan memberi peluang pegawai dalam menuangkan kemampuan yang 

baru dan metode yang efektif dalam penyelesaian pekerjaan. 

2. Pada kebutuhan kekuasaan, ada baiknya instansi dapat 

menyalurkan kemampuan dan jiwa-jiwa kepemimpinan yang dimiliki 

pegawai dengan memberikan kesempatan dan media yang cukup untuk 

pegawai dalam memenuhi kebutuhan kekuasaannya.  

Antara lain dengan mengadakan forum, diskusi, dan acara-acara 

serta momen-momen pegawai dan memberi kesempatan pada untuk 

mendapat tugas yang dapat mengasah jiwa kepemimpinan dan dapat 

menarik pegawai untuk mengasah kemampuan dan bakat kepemimpinan, 

serta melatih pegawai menjadi lebih kompetitif untuk mengambil posisi-

posisi tertentu dalam instansi yang nantinya dapat lebih memberikan hal-

hal yang positif dan optimal bagi instansi itu sendiri. 

 

 


