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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan data yang diperoleh dan dari analisis data yang dilakukan, 

maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sikap kepemimpinan yang baik dan bersahabat membuat karyawan lebih 

semangat dalam melaksanakan tugasnya sehingga kinerja karyawan 

menjadi lebih baik.Hasil analisis regresi untuk variabel perilaku 

kepemimpinan diperoleh nilai thitung sebesar (3,754) nilai probabilitas 

sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho ditolak dan H1 diterima, 

berarti perilaku kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

2. Budaya yang diberlakukan di dinas ini bersifat bijaksana dan bawahan 

berharap untuk selalu diperintah dalam melaksanakan tugasnya, karena 

keputusan lebih banyak berasal dari atasan. Semakin baik budaya 

organisasi maka semakin baik kinerja karyawannya.Hasil analisis regresi 

untuk variabel budaya organisasi  diperoleh nilai thitung sebesar (2,755) nilai 

probabilitas sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho ditolak dan H2 

diterima. Hal ini berarti budaya organisasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan.  

3. Rasa aman dan nyaman serta hubungan harmonis antara para karyawan 

menjadi motivasi bagi karyawan untuk melaksanakan tugas, sehingga 
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semakin baik motivasi maka semakin baik kinerja karyawannya.Hasil 

analisis regresi untuk variabel motivasi diperoleh nilai thitung sebesar 

(2,943) nilai probabilitas sebesar 0,005 (p < 0,05) sehingga Ho ditolak dan  

H3 diterima, berarti motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

 
 
B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan atau kelemahan. 

Keterbatasan pada penelitian ini diharapkan akan dapat diatasi oleh penelitian 

berikutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jumlah variabel yang diteliti dalam penelitian ini hanya terbatas pada 

variabel perilaku kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan dengan survey melalui kuestioner, tidak 

dilengkapi dengan metode pengumpulan data lain. 

 
C. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pada bagian ini penulis akan 

menyampaikan beberapa saran: 

1. Untuk penelitian selanjutnya penulis mengharapkan agar penulis 

selanjutnya menambah variabel, misalnya : lingkungan kerja, dan mencari 

objek penelitian yang populasinya lebih besar, agar tidak hanya satu jenis 

Dinas yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan, misalnya: Diporabudpar, 

sehingga mempunyai kemampuan untuk digeneralisasi. 

 



66 
 

2. Untuk penelitian selanjutnya penulis mengharapkan agar peneliti 

selanjutnya menambahkan metode pengumpulan data, sebagai contoh 

menggunakan metode observasi dan wawancara. 

 

 
 
 


