
 
 

BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI DAN 

IMPLIKASI MANAJERIAL 
 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

motivasi, komitmen, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai ASN 

Puskesmas di Kabupaten Karimun. Berdasarkan hasil uji F dari variabel 

kinerja menunjukkan nilai signifikan, artinya bahwa variabel motivasi (X1), 

komitmen (X2), dan lingkungan kerja (X3) berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pegawai ASN puskesmas di Kabupaten Karimun. Dengan terjadinya 

signifikansi pada uji F dapat disimpulkan bahwa model regresi ini dapat 

digunakan untuk memprediksi faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai 

ASN Puskesmas di Kabupaten Karimun. 

Berdasarkan hasil uji t dilihat dari output coefficients dan analisis 

regresi dari variabel motivasi menunjukkan hasil positif dan signifikan. 

Artinya, semakin baik motivasi, maka semakin meningkat kinerja pegawai 

ASN puskesmas di Kabupaten Karimun. Hasil uji t dilihat dari output 

coefficients dan analisis regresi dari variabel komitmen menunjukkan hasil 

positif dan signifikan. Artinya, semakin baik komitmen, maka semakin 

meningkat kinerja pegawai ASN puskesmas di Kabupaten Karimun. 

Demikian juga hasil uji t dilihat dari output coefficients dan analisis regresi 

dari variabel lingkungan kerja menunjukkan hasil positif dan signifikan. 

Artinya, semakin baik lingkungan kerja, maka semakin meningkat kinerja 

pegawai ASN puskesmas di Kabupaten Karimun.
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5.2 Keterbatasan 

Masih terdapat jawaban kuesioner yang tidak konsisten menurut 

pengamatan peneliti. Karena responden yang cenderung kurang teliti dalam 

menjawab pernyataan yang ada. 

Ketidaksesuaian antara jumlah kuesioner yang disebarkan dengan 

jumlah kuesioner yang kembali. Dikarenakan responden ada yang sedang cuti 

tahunan, cuti melahirkan, dan tugas belajar. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan keterbatasan di atas, maka peneliti memberikan 

rekomendasi sebagai berikut: 

a. Penelitian selanjutnya bisa diantisipasi peneliti dengan cara mendampingi 

dan mengawasi responden dalam memilih jawaban agar responden fokus 

dalam menjawab pernyataan yang ada. 

b. Peneliti selanjutnya harus mengetahui data sekunder secara terperinci dari 

jumlah responden yang akan diteliti. Agar kuesioner bisa diberikan sesuai 

dengan jumlah responden yang ada. 

 

5.4 Implikasi Manajerial 

Hasil penelitian menunjukkan pegawai ASN puskesmas di Kabupaten 

Karimun mempunyai motivasi yang cukup baik. Hal ini mempunyai implikasi 

bahwa motivasi pegawai ASN bisa ditingkatkan dengan mengadakan 

program-program seminar, pelatihan atau training yang dapat mengupgrade 

skill dari masing-masing pegawai ASN dengan tujuan untuk membangkitkan 
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kembali semangat kerja mereka. Puskesmas juga harus memberikan reward 

kepada pegawai ASN yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi kepada 

pegawai ASN yang terbaik bisa berupa bonus atau insentif  setimpal dengan 

prestasi kerja yang diraih, dengan cara ini mampu mendongkrak semangat 

pegawai lain untuk mencontoh. Dengan begitu bisa meningkatkan motivasi 

kerja para pegawai untuk berprestasi dan bersungguh-sungguh dalam bekerja 

sehingga akan menghasilkan kinerja pegawai ASN yang efektif dan efisien. 

Setiap pegawai ASN di puskesmas memiliki karakteristik tersendiri, para 

pemimpin puskesmas perlu mengenali kekurangan dan kelebihan mereka agar 

dapat mengoptimalkan kinerja pegawai ASN di puskesmas.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pegawai ASN puskesmas di 

Kabupaten Karimun mempunyai komitmen yang cukup baik. Hal ini 

mempunyai implikasi bahwa komitmen pegawai ASN bisa ditingkatkan 

dengan menentukan prioritas dari pekerjaan ASN puskesmas sesuai dengan 

tupoksi pegawai ASN masing-masing yang bertujuan mengurangi tuntutan 

kerja pegawai ASN puskesmas, memberikan kewenangan kepada pegawai 

ASN Puskesmas untuk mengontrol keputusan mengenai bagaimana 

mengerjakan pekerjaan mereka, menawarkan kepada pegawai ASN visi dan 

arahan yang membuat mereka memiliki komitmen untuk berkerja keras, 

memberi karyawan stimulasi kerja yang dapat mengembangkan keterampilan 

baru. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan lingkungan puskesmas di 

Kabupaten Karimun cukup baik. Hal ini mempunyai implikasi bahwa 

lingkungan kerja dapat ditingkatkan dengan menciptakan lingkungan 
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pekerjaan yang aman yaitu adanya security dengan sistem kerja shif di 

puskesmas, menciptakan lingkungan puskesmas yang bersih yaitu adanya 

cleaning service yang bertugas membersihkan lingkungan puskesmas. 

Membangun tim yang solid, bangun keberanian dan semangat pegawai 

ASN dengan melakukan beberapa hal, seperti makan bersama, mengadakan 

event bersama dalam rangka mempererat komunikasi antar individu, 

membagi hobi, dan berbagi saran. Membangun komunikasi dua arah untuk 

menciptakan atmosfer kerja yang baik, memfasilitasi ide, keluhan, saran, 

maupun pertanyaan yang dikemukakan oleh rekan kerja dan memberi 

solusi terbaik untuk setiap masalah yang terjadi. Mencoba gaya out of the 

box dengan membiarkan pegawai ASN memilih satu hari di mana dirinya 

bisa beraktivitas di luar puskesmas untuk meningkatkan perolehan inspirasi 

yang berguna untuk berinovasi. Dengan bekerja di suasana yang baru, 

terkadang seorang pegawai ASN yang sebelumnya mengalami stress psikis 

bisa kembali menemukan passion yang dikejarnya selama bekerja. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pegawai ASN puskesmas 

di Kabupaten Karimun mempunyai kinerja yang cukup baik. Hal ini 

mempunyai implikasi bahwa kinerja pegawai ASN puskesmas di 

Kabupaten Karimun bisa ditingkatkan dengan setiap pegawai ASN 

membuat rencana kerja bulanan dan tahunan. Membuat strategi untuk 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Setiap pegawai membuat program 

inovasi sesuai tupoksinya, melibatkan diri dalam pekerjaan tim 

sehingga mempengaruhi rekan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan 

dengan sebaik-baiknya. Mendengarkan dan menghargai ide-ide pegawai, 
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memelihara hubungan sosial yang baik, membantu pegawai saat mereka 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan berbagi ilmu 

serta pengalaman, membangun rasa saling percaya dengan mendengarkan; 

pimpinan mau mendengarkan keluhan pegawai, begitu juga sebaliknya 

pegawai mendengarkan nasihat pimpinan. 
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