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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh 

budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel Budaya Organisasi yang meliputi inisiatif individual, 

toleransi terhadap tindakan beresiko, pengarahan, integrasi, dukungan 

manajemen, kontrol, identitas, sistem imbalan, toleransi terhadap 

konflik dan komunikasi secara simultan mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal. 

2.  Variabel Budaya Organisasi yang meliputi inisiatif individual, 

toleransi terhadap tindakan beresiko, pengarahan, integrasi, dukungan 

manajemen, kontrol, identitas, system imbalan, toleransi terhadap 

konflik dan komunikasi secara parsial mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Tegal. 

3.  Variabel sistem imbalan merupakan variabel yang paling 

dominan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 
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5.2   Saran  

Adapun  saran yang dapat diajukan oleh penulis dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan :  

1. Bagi instansi, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Tegal apabila ingin meningkatkan kinerja para pegawai, perlu 

dilakukan upaya-upaya lebih memperkuat budaya organisasi. Budaya 

organisasi yang perlu ditingkatkan seperti antara lain: Orientasi hasil 

(terutama peningkatan kesadaran inisiatif individual serta pengarahan), 

dan agresivitas (meliputi integrasi, kompetisi, dan tingkat pencapaian 

yang berkesinambungan). 

2. Bagi peneliti lain yang tertarik pada bidang aspek pengembangan 

sumber daya manusia serta bidang peningkatan kinerja karyawan. 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai inspirasi dan referensi untuk 

melakukan penelitian dalam bidang sejenis. Untuk penelitian 

selanjutnya dapat mempertimbangkan beberapa hal, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Penelitian dilakukan dengan menambah variabel-variabel yang 

menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kinerja. 

b. Membandingkan beberapa objek penelitian dalam aspek budaya 

organisasi dan kinerja karyawan sehingga diharapkan dapat 

memberikan hasil yang lebih baik. 

c. Untuk kesempurnaan penelitian ini, maka penelitian selanjutnya, 

kuesioner mengenai pengukuran variabel penelitian, sebaiknya 
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menggunakan indikator yang berbeda dari indikator yang dipakai 

dalam penelitian sekarang, sehingga akan tercapai kesempurnaan 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


