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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang berarti bahwa 

semakin tinggi motivasi kerja maka semakin tinggi kinerja pegawai 

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 

2. Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang berarti 

bahwa semakin baik lingkungan kerjanya maka semakin tinggi kinerja 

pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 

3. Motivasi kerja dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai yang berarti bahwa semakin tinggi motivasi 

kerja dan lingkungan kerja yang baik maka semakin tinggi kinerja 

pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disampaikan adalah: 

1. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung disarankan untuk 

meningkatkan motivasi kerja pegawai dengan memberikan penghargaan 

baik bonus maupun insentif  bagi pegawai. Untuk memotivasi pegawai 

agar semakin giat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

Selain itu pegawai juga sebaiknya mengikuti seminar motivasi untuk 

menunjang kinerja pegawai, dengan adanya seminar yang diikuti oleh 

pegawai maka setiap pegawai memiliki pola berfikir yang lebih luas 

sehingga timbul loyalitas yang tinggi dalam bekerja. Kualitas lingkungan 

kerja guna meningkatkan kinerja pegawai pun sebaiknya lebih 

ditingkatkan menyangkut kenyamanan pegawai, dengan ruang kerja yang 

lebih luas, sirkulasi udara yang baik, dan ruang kerja yang kedap suara 

mampu menimbulkan kenyamanan tersendiri bagi para pegawai. Dalam 

lingkungan kerja tentunya sangat dibutuhkan adanya keamanan sehingga 
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dalam bekerja pegawai mampu focus dan tenang terhadap pekerjaannya, 

untuk itu sebaiknya kemanan seperti pos satpam harus diadakan. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya disarankan agar dapat mengembangkan 

penelitian serta menambah kekurangan yang ada pada penelitian ini, 

dengan menambah variabel kompensasi, insentif dan bonus yang diduga 

juga dapat mempengaruhi motivasi kerja. Dalam penelitian selanjutnya, 

diharapkan dapat menggunakan sampel dengan jumlah yang lebih 

banyak atau lebih dari sampel yang peneliti lakukan yaitu 84 responden 

dan subjek penelitian yang berbeda dari penelitian ini, agar hasil 

penelitian dapat digeneralisasi.  

 

 


