BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN
6.1

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pengruh

Struktur dan Kultur Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, Sumatera
Utara maka dapat disimpulkan bahwa:
1.

Struktur Organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karo cenderung mekanik. Hal
ini terlihat dari ketiga dimensi yang memiliki hasil perhitungan yang
cenderung ke mekanik, yaitu lebih dominan terhadap diferensiasi,
sentrlisasi, dan formalisasi/standarisasi. Artinya, struktur organisasi di
DPM-PPTSP Pemerintah Kabupaten Karo menyebabkan wewenang
pengambilan keputusan dimiliki oleh tingkat/bagian atas hirarki, begitu juga
dengan aturan dan prosedur yang berlaku pada organisasi ini begitu tegas
dan harus diterapkan tanpa mengubah peraturan, pengambilan keputusan
berada di pemimpin puncak dan prosedur koordinasi yang sangat
terstruktur. Terlebih lagi peraturan yang mengikat ini menyebabkan pegawai
tidak dapat melakukan inovasi dalam mengembangkan pekerjaannya untuk
lebih efektif dan efisien.

2.

Budaya Organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karo lebih dominan pada budaya
market. Artinya, organisasi fokus pada hasil dalam menyelesaikan setiap
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pekerjaan. Jadi tolak ukur kesuksesan dinas ini akan terlihat dari hasil tugas
dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Organisasi sangat mementingkan
hasil dalam hal ini. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pegawai harus
menaati peraturan serta prosedur yang berlaku dalam mencapai hasil yang
telah ditetapkan. Dalam hal ini pegawai dituntut untuk dapat berkompetisi
untuk memberikan hasil yang baik dan pemimpin pusat sebagai monitor
untuk memastikan pegawai melakukan tugas dan tanggungjawabnya sesuai
dengan aturan yang telaah ditetapkan. Namun dengan kultur market yang
ada dalam organisasi ini membuat masyarakat senang atas pelayanan yang
diberikan oleh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karo.
3.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
memiliki kinerja pegawai yang baik. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan
kuesioner yang semua dimensinya memiliki hasil yang baik. Yaitu orientasi
pegawai yang sangat tinggi, memiliki integritas yang sangat tinggi,
komitmen yang sangat tinggi, disiplin sangat tinggi, kerjasama yang tinggi,
kuantitas pekerjaan dengan sangat baik (tinggi).

4.

Struktur Organisasi memiliki korelasi pada tingkat asosiasi rendah dan
dianggap tidak ada hubungan terhadap kinerja pegawai DPM-PPTSP
Pemerintah Kabupaten Karo serta tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja pegawai. Variabel struktur organisasi terhadap kinerja
pegawai pun tidak memiliki hubungan yang signifikan karena fhitung < ftabel.
Penyebabnya antara lain yaitu sentralisasi dan standarisasi yang cenderung

119

lebih dominan dapat membatasi lingkup kerja, membuat pegawai bosan,
tidak dapat berinovasi, dan tidak dapat meberikan pembaharuan dalam
pekerjaanya.
5.

Kultur organisasi memiliki korelasi positif pada tingkat asosiasi hubungan
relatif namun tidak berpengaruh secara signifikan. Dimana variabel kultur
terhadap kinerja tidak memiliki hubungan yang signifikan karena fhitung <
ftabel. Dimana kultur organisasi yang ada saat ini tidak sesuai dengan apa
yang diharapkan pegawai. Namun kultur organisasi yang ada saat ini
memberikan kepuasan kepada masyarakat, tapi membuat pegawai kaku
dalam melaksanakan tugas mereka karena harus sesuai dengan peraturan
serta prosedur yang berlaku dalam DPM-PPTSP Pemerintah Kabupaten
Karo.

6.

Secara simultan, berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan pada
bab sebelumnya mengenai korelasi struktur dan kultur organisasi terhadap
kinerja maka dapat disimpulkan bahwa struktur dan kultur organisasi
terdapat korelasi namun tidak ada hubungan yang signifikan, ini berarti
struktur dan kultur memiliki korelasi terhadap kinerja akan tetapi tidak
mempengaruhi kinerja pegawai. Hal ini terjadi karena adanya perubahan
yang terjadi pada awal Januari 2017 yaitu dari Kantor Perizinan Terpadu
Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karo, hal ini mengakibatkan
adanya perubahan struktur dan terjadi mutasi yang cukup besar dari
berbagai dinas sehingga budaya yang ada belum begitu kuat untuk
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mempengaruhi kinerja setiap pegawai. Kultur organisasi yang ada menuntut
pegawai memberikan kepuasan kepada masyarakat dari hasil kerja mereka
namun membuat pegawai semakin kaku dalam melaksanakan pekerjaannya

6.2

Saran
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan serta kesimpulan yang telah

dijelaskan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran untuk Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah
Kabupaten Karo sebagai berikut;
1.

Struktur organisasi yang ada saat ini merupakan struktur yang cenderung
ke mekanik, hal ini dikarenakan struktur yang ada lebih terdiferensiasi,
lebih

standarisasi,

dan

lebih

formalisasi/standarisasi.

Hal

ini

menyebabkan kekakuan juga pada pegawai yang bekerja di dinas ini
karena dalam melakukan tugas dan tanggung jawab harus sesuai dengan
aturan dan terstruktur dari atasan ke bawahan dan sebaliknya. Hal ini
juga akan sering menghambat pekerjaan karena proses koordinasi yang
cukup sulit. Sehingga perlu menyeimbangkan struktur yang ada di
organisasi ini agar tidak terlalu mekanik ataupun tidak terlalu organik.
Dalam hal ini, Dinas PM-PPTS Pemerintah Kab. Karo perlu
menyesuaikan ke arah struktur yang lebih organik agar para pegawai
dapat lebih baik dan dapat berinovasi dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya dengan penysuaian-penyesuaian yang diberikan
kepada pegawai.
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2.

Budaya organisasi yang dominan saat ini di Dinas PM-PPTSP
Pemerintah Kabupaten Karo adalah budaya market. Sedangkan budaya
yang diharapkan oleh pegawai di dinas ini adalah budaya clan. Namun
pada pelaksanaannya budaya market yang ada dalam organisasi saat ini
memberikan kepuasan terhadap masyarakat dengan perilaku dan hasil
pekerjaan yang diberikan oleh pegawai Dinas PM-PPTSP Pemerintah
Kabupaten Karo. Dengan demikian maka budaya market tetap diterapkan
dalam organisasi ini dan tetap berorientasi pada hasil yang akan
diberikan kepada masyarakat. Cocok dengan suku yang dianut oleh para
pegawai yang menjunjung tinggi persaudaraan disesuaikan dengan kultur
organisasi yang berorientasi pada hasil. Sehingga unsur kekeluargaan
tetap ada, namun dengan adanya kultur market yang menuntut pegawai
prefesioanal membuat keduanya berjalan dengan baik dan menunjang
peningkatan kinerja pegawai.

3.

Kinerja pegawai DPM-PPTS saat ini sudah baik. Namun hal baik ini
tetap harus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi untuk memberikan
pelayanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Salah satu caranya
adalah dengan memberikan pelatihan bagi pegawai-pegawai yang belum
pernah mengikuti pelatihan spesifik tentang tugas dan tanggung jawab
dinas tersebut, juga bagi pegawai honorer yang masih baru bekerja di
instansi pemerintah. Serta dapat juga dengan menempatkan pegawai
sesuai dengan kemampuan dan keahliannya sehingga memberikan hasil
yang baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
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