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ABSTRACT 

The spirit of employee’s job handling an important action, however to 
organization and to individual or employee in reaching to get the goal of the 
organization. Because of that the spirit of employee’s job absolute to develop, 
improve and also created in every situation and condition. So the productivity and 
ability of employee and organization can be increased. There is still a lack of effort 
to create, maintain and improve employee morale in the performance of duties at BPPT 
Tanjungpinang. Research purposes, is how the employee morale at BPPT 
Tanjungpinang. Based on the theory Nitisemito (2001:109), the factors that affect 
employee morale, then researchers can take a basic discussion of the research. 
The population in this study was overall employee BPPT Tanjungpinang, which in 
total amounted to 45 people. Given the number of respondents that much, then the 
technique of sampling used is the technique of purposive sampling / use of certain 
considerations which certain people have become the research respondents. 
eanwhile, Chairman of BPPT Tanjungpinang made in key informants. The 
research method used is descriptive qualitative research, which is research that 
aims to portray the social phenomenon as it is, so in this study the researchers 
wanted to explain how the employee morale at BPPT Tanjungpinang. Based on 
research, the obtained results that employee morale in BPPT Tanjungpinang, 
indicating unfavorable conditions. The conclusion from this study is that 
employee morale in BPPT Tanjungpinang, seen from the indicators discipline, 
willingness to work, job satisfaction and absenteeism. Respondents responded less 
well. Researchers suggest, with respect to this research, namely, the need to 
provide direction and guidance to employees regarding the importance of 
cooperation in the implementation of the work done, and the need for leaders 
create good working communication among employees in the execution of the 
work done. 

 
 

 



A. Latar Belakang  

Era reformasi dan globalisasi telah ikut mempengaruhi fungsi dan tugas 

aparatur negara, dimana masyarakat menuntut agar segenap aparatur negara dapat 

mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan 

keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelengaraan pemerintahan 

negara, pembangunan dan pelayanan, dengan berdasarkan prinsip-prinsip tata 

kepemerintahan yang baik. 

Begitu juga dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 Tentang Otonomi Daerah, telah memberikan kewenangan yang luas bagi 

daerah Kota/Kabupaten di Indonesia untuk menyelenggarakan sendiri urusan 

pemerintahannya. Hal ini tentu saja menuntut daerah Kota/Kabupaten, untuk 

dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki daerah 

dalam pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada daerah tersebut.   

Disamping alasan tersebut, perbaikan dan peningkatan kemampuan dari 

pada pegawai negeri sipil dewasa ini semakin menjadi pusat perhatian karena 

fungsinya yang strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Kebutuhan terciptanya para pegawai negeri sipil yang berkualitas, efisien dan 

profesional semakin dirasakan sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi 

sebagai hasil pembangunan dan dari perubahan eksternal pada tingkat regional 

dan global. 

Berdasarkan pengamatan dilapangan, sehubungan dengan analisis semangat 

kerja pegawai di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota 



Tanjungpinang. Maka ditemui adanya fenomena-fenomena, yaitu:  

a. Masih adanya berapa orang pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

(BPPT) Kota Tanjungpinang, yang kurang mematuhi peraturan kerja 

pegawai, seperti pulang kerja sebelum jam kerja berakhir, sering terlambat 

masuk kantor serta keluar kantor tanpa izin dari pimpinan.  

b. Penyelesaian kerja yang dilakukan para pegawai itu, banyak yang tidak 

pasti berapa waktu yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. 

hal ini tentu berdampak pada hasil kerja yang dicapai pegawai tersebut.   

c. Adanya rasa ketidakpuasan para pegawai dalam bekerja. Maksudnya 

ketidakpuasan kebutuhan dalam material maupun non material.sehingga 

dapat mempengaruhi kegairahan kerja pegawai. 

d. Masih adanya pegawai yang kadang masuk kadang tidak sehingga 

pekerjaan yang harus cepat selesai tidak terselesaikan.  

Kondisi-kondisi tersebut di atas, merupakan bentuk-bentuk kurangnya 

semangat kerja pegawai dalam pelaksanaan tugas. Karena itu, untuk kedepannya 

hal ini perlu untuk dicarikan solusinya, sebab dapat berdampak kepada efektivitas 

kerja pegawai dalam pelaksanaan tugasnya serta kepada pencapaian tujuan 

organisasi. 

Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi pada saat sekarang di Badan Pelayanan 

Periziznan Terpadu (BPPT) Kota Tanjungpinang, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul :  



”Analisis Semangat Kerja Pegawai  Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

(BPPT) Kota Tanjungpinang“. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini, yaitu : “Bagaimana Semangat Kerja Pegawai Di Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)  Kota Tanjungpinang“. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian   

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui tentang semangat kerja pegawai pada Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Tanjungpinang.  

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian, diantaranya :  

a. Untuk menambah dan memperluas khasanah keilmuan khususnya bagi 

penulis sendiri dan umumnya untuk pengembangan Ilmu Administrasi 

Negara. 

b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami 

kajian terhadap permasalahan semangat kerja pegawai.  

c. Sebagai bahan masukan bagi institusi terkait yaitu Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang dalam peningkatan semangat 

kerja pegawai. 

 

 



D. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah deskriptif kualitatif, yang 

mana peneliti dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, hanya akan memberikan 

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang 

sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian.  

2. Lokasi penelitian   

Penelitian ini peneliti lakukan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

(BPPT) Kota Tanjungpinang, alasan peneliti mengambil obyek penelitian 

disini, adalah: 

a. Peranan dan posisi pegawai negeri sipil yang dominan dalam pemberian 

pelayanan pada masyarakat, karena itu perlu adanya upaya peningkatan 

semangat kerja pegawai dalam pencapaiannya.  

b. Selama ini menurut penulis, masih belum ada yang meneliti permasalahan 

semangat kerja pegawai tersebut pada Badan Pelayanan Periziznan 

Terpadu (BPPT) Kota Tanjungpinang.  

3. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

  Soehartono (2002:57), berpendapat bahwa “populasi adalah jumlah 

keseluruhan dari unit analisis yaitu objek yang diteliti,”. Sedangkan 

Sugiyono (2009:56) menyatakan bahwa “pengertian populasi yaitu 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek-obyek, yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 



dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Populasi dalam penelitian ini 

yaitu keseluruhan pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) 

Kota Tanjungpinang, yang jumlahnya 45 pegawai.  

b. Sampel 

  Sampel adalah sebagai sumber data yang telah dikemukakan 

populasi yang diteliti dan dianggap dapat mengambarkan populasi 

menurut Sugiyono (2009:57) menjelaskan bahwa ”Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.  

  Mengingat jumlah populasi yang besar, maka teknik penarikan 

sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling atau 

penggunaan pertimbangan tertentu. Sugiyono (2009:300), menyatakan 

’’purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu’’. 

  Berdasarkan teknik pengambilan sampel maka diambil sebanyak 

10 orang sebagai responden dari pegawai BPPT Kota Tanjungpinang, serta 

Kepala Badan sebagai key informan untuk mengetahui semangat kerja 

pegawai di BPPT. 

4. Sumber dan Jenis data  

a. Data Primer 

Adalah data yang di dapat secara langsung dari responden yaitu 

pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota 

Tanjungpinang. Data yang didapat diantaranya, yaitu data hasil kerja 



pegawai,kepuasan kerja pegawai terhadap semangat kerja pegawai serta 

data yang menghambat dalam penciptaan semangat kerja pegawai. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang di dapat dalam bentuk sudah jadi atau 

sudah dikumpulkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) 

Kota Tanjungpinang, yang meliputi data gambaran umum Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang, data uraian tugas dan 

fungsi, data uraian tugas unit kerja yang ada, data struktur organisasi, data 

visi dan misi serta data sarana dan prasarana kerja yang dimiliki.  

5. Tehnik dan Alat Pengumpulan Data  

a. Observasi 

Teknik pengumpulan data secara observasi mempunyai ciri-ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Sugiyono (2009:166) yang mengemukakan bahwa “tehnik 

observasi merupakan suatu proses yang komplek dan sulit, yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan proses psikologis diantaranya yang 

terpenting adalah pengamatan dan ingatan”. Dalam penelitian yang 

dilakukan ini, observasi yang peneliti gunakan yaitu observasi terstruktur 

yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan 

dan dimana tempatnya, dengan alat pengumpul data yaitu daftar Check 

list. 

 

 



b. Wawancara  

Soehartono (2002:67-68), menjelaskan bahwa ”wawancara merupakan 

pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan oleh 

pewancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau 

direkam”. Wawancara dilakukan dengan para responden yaitu pegawai 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Tanjungpinang. Serta 

dengan informan kunci yaitu Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

(BPPT) Kota Tanjungpinang. Wawancara ini berpedoman kepada daftar 

pertanyaan yang telah peneliti susun sedemikian rupa, mengenai analisis 

semangat kerja pegawai di Badan Pelayanan Periziznan Terpadu (BPPT) 

Kota Tanjungpinang, dengan alat pengumpul datanya yaitu pedoman 

wawancara. 

c. Dokumentasi  

Yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-literatur 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Misalnya literatur 

tentang semangat kerja, Manajemen Sumber Daya Manusia dan lainnya. 

E. Teknik Analisis Data  

  Analisis data yang peneliti gunakan untuk menganalisa data-data 

yang didapat dari penelitian ini adalah mengunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang berupa kumpulan berwujud kata-

kata, kalimat, uraian-uraian serta dapat berupa cerita pendek, bahkan pada 

berapa data tertentu dapat menunjukan perbedaan dalam bentuk jenjang atau 

tingkatan, walaupun tidak jelas batasnya.  



Jadi dalam analisis deskriptif kualitatif ini peneliti tidak menggunakan 

peralatan mathematis atau tehnik statistik sebagai alat bantu analisis, tetapi 

hanya menggunakan penjelasan secara deskriptif tentang apa yang ditanyakan 

kepada responden. 

F. Kerangka Teori 

1. Analisis 

Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan 

menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, 

hubungannya satu sama lain dan fungsi masng-masing dalam satu keeluruhan 

yg terpadu .  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Suharso dan Ana 

Retnoningsih (2005), menjelaskan bahwa: ”Analisis adalah penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan 

sebagainya).” 

2. Semangat Kerja 

”Semangat kerja pada dasarnya merupakan suatu kondisi rohaniah, atau 

perilaku dari individu pegawai dan kelompok-kelompok yang 

menimbulkan kesenangan yang mendalam pada diri pegawai untuk 

bekerja dengan giat dan konsekuen dalam mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan oleh organisasi tersebut”.  

Nitisemito (2002:247) menjelaskan bahwa semangat kerja adalah kondisi 

seseorang yang menunjang dirinya untuk melakukan pekerjaan lebih cepat dan 



lebih baik di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya Nitisemito, menjelaskan 

bahwa dari konsep tersebut dapat kita ambil beberapa hal penting seperti, apabila 

pimpinan mampu meningkatkan semangat kerja pegawainya maka akan dapat 

diperoleh banyak keuntungan, pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan, kerusakan 

akan dapat dikurangi, absensi akan dapat diperkecil, dan lain sebagainya. 

Nitisemito (2002 : 427)  mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi semangat kerja pegawai, yaitu : (1) disiplin, (2) kesediaan untuk 

bekerja sama, (3) kepuasan kerja dan (4) absensi. Dari pendapat di atas jelas 

bahwa tinggi rendahnya semangat kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada 

hakekatnya semangat kerja adalah suasana kerja yang harmonis dalam suatu 

organisasi yang mencerminkan adanya sikap disiplin serta kepuasan kerja dari 

masing-masing pegawai untuk bekerjasama dengan penuh serasi dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan, sehingga dapat diperoleh hasil 

yang  maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Semangat Kerja 

Patanayak (2002) mengemukakan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi semangat kerja, yaitu: 

1. Perasaan kebersamaan, karyawan memiliki rasa saling memiliki dan 

peduli antara anggota kelompok kerja. 

2. Kejelasan tujuan atau objektif yang diraih, karyawan memiliki beban 

kerja yang jelas dan tujuan yang jelas. 



3. Pengharapan keberhasilan terhadap tujuan yang diinginkan, memiliki 

kepercayaan bahwa pekerja dapat dilakukan sesuai tujuan yang 

diinginkan perusahaan atau organisasi. 

4. Rasa kerja dalam melaksanakan tugas demi tercapinya tujuan, tugas yang 

diberikan akan dilaksanakan dengan saling berpartisipasi angtar anggota 

kelompok kerja. 

5. Memiliki pemimpin yang memberikan dukungan dan dorongan, 

pemimpin sering berhubungan langsung dengan para karyawan, 

memberikan motivasi yang membangun dan mengarahkan bawahan agar 

bekerja lebih produktif.  

4. Ciri-ciri Semangat Kerja Tinggi 

Carlaw, Deming & Friedman (2003: 63) menyatakan bahwa yang menjadi 

cirri-ciri semangat kerja yang tinggi adalah sebagai berikut: 

1. Ceria 

Senyum dan tertawa mencerminkan kebahagiaan individu dalam bekerja. 

Walaupun individu tidak memperlihatkan senyum dan tawanya, tetapi di 

dalam dirinya individu merasa tentang dan nyaman bekerja serta menikmati 

tugas yang dilaksakan. 

2. Memiliki Inisiatif  

Individu yang memiliki semangat kerja yang tinggi akan memiliki kemauan 

diri untuk bekerja tanpa pengawasan dan tanpa perintah dari atasan. 

3. Berfikir kreatif dan luas 



Individu mempunyai ide-ide baru, dan tidak mempunyai hambatan untuk 

menyalurkan ide-idenya dalam menyelesaikan tugas. 

4. Menyenangi apa yang sedang dilakuakan 

Individu lebih fokus terhadap pekerjaan daripada memperlihatkan gangguan 

selama melakukan pekerjaan. 

5. Tertarik dengan pekerjaannya  

Individu menaruh minat pada pekerjaan karena sesuai keahlian dan 

keinginannya. 

6. Bertanggung jawab 

Individu bersungguh-sungguh dalam menjalankan pekerjaan. 

7. Memiliki kemauan bekerja sama 

Individu memiliki kesediaan untuk bekerja sama dengan individu yang lain 

untuk mempermudah atau mempertahankan kualitas kerja. 

8. Berinteraksi dengan atasan 

Adanya interaksi yang baik dengan atasan, sehingga karyawan merasa nyaman 

tanpa ada rasa takut dan tertekan. 

Menurut Carlaw, Deming & Friedman (2003: 63) penjelasan diatas adalah, 

tanda-tanda karyawan yang memiliki semangat kerja yang tinggi, namun 

semangat kerja yang rendah sering ditunjukan dengan perilaku sebagai berikut: 

a. Menjadi sangat tenang karena tidak teratrik dengan pekerjaannya. 

b. Tidak bersosialisasi dengan rekan kerja. 

c. Selalu datang terlambat dan pulang lebih awal. 

d. Kurangnya kinerja yang dimiliki karyawan 



e. Menjadi mudah terganggu dari pekerjaan yang mereka kerjakan 

5. Cara untuk menigkatkan Semangat Kerja  

Dengan adanya semangat kerja yang baik akan dicapai produktivitas yang 

tinggi pula sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Maka dengan itu 

perusahaan dalam meningkatkan semangat kerja karyawan yang ditempuh dengan 

jalan memberikan kepada karyawan beberapa bentuk kepuasan, baik yang bersifat 

materil maupun nonmeteril. Alex S. Nitisemito (2002:433) mengemukakan cara-

cara untuk meningkatkan semangat kerja adalah sebagai berikut : 

1. Gaji yang cukup 

Gaji yang diberikan perusahaan kepada karyawan sangat mempengaruhi 

kinerja karyawannya. Semakin besar gaji yang diberikan maka akan memberikan 

kepuasan terhadap karyawannya sehingga akan menimbulkan semangat kerja 

yang tinggi untuk melakukan pekerjaannya. 

2. Memperhatikan kebutuhan rohani 

Selain kebutuhan materil yang harus terpenuhi, kebutuhan rohani juga 

perlu dipenuhi. Karena kebutuhan rohani merupakan salah satu faktor yang bisa 

meningkatkan semangat kerja. Kebutuhan rohani antara lain dapat berupa 

penyediaan tempat ibadah, rekreasi dan lain-lain. 

3. Sekali-sekali perlu menciptakan suasana santai 

Untuk meningkatkan semangat kerja dan menghilangkan suasana jenuh 

dalam bekerja, maka perlu diciptakan suasana santai. Misalnya : pertandingan 

olah raga, kesenian (tidak selalu rekreasi). 

4. Harga diri perlu mendapatkan perhatian 



Harga diri seseorang perlu diperhatikan, karena setinggi apapun 

jabatannya atau gajinya jika tidak dihargai akan mempengaruhi semangat 

kerjanya. 

5. Tempatkan pegawai pada posisi yang tepat 

Penempatan karyawan dalam perusahaan akan memberikan pengaruh 

terhadap semangat kerjanya, jika karyawan ditempatkan pada posisi yang tepat 

akan bersemangat dalam bekerja namun jika sebaliknya akan mengganggu 

pekerjaannya dan menurunkan semangat kerjanya. 

6. Berikan kesempatan untuk maju 

Perusahaan harus memberikan kesempatan untuk maju kepada 

karyawannya karena akan meningkatkan semangat kerjanya, misalnya dengan 

pemberian penghargaan kepada karyawan berprestasi sehingga akan memotivasi 

karyawan untuk menciptakan kualitas kerja yang baik. 

7. Perasaan aman menghadapi masa depan perlu diperhatikan   

Perhatian terhadap masa depan untuk menciptakan rasa aman perlu 

diperhatikan, misalnya dengan melaksanakan program pensiun. 

8. Usahakan agar para karyawan mempunyai loyalitas atau kesetiaan 

Loyalitas karyawan terhadap perusahaan akan menimbulkan semangat 

kerja yang  tinggi karena dengan loyalitas karyawan terhadap perusahaan maka 

akan menimbulakan keinginan karyawan untuk memberikan kinerja yang 

maksimal bagi perusahaan. 

 

 



9. Sekali-sekali karyawan perlu diajak berunding 

Karyawan diikutsertakan berunding, sehingga akan memiliki tanggung 

jawab terhadap perusahaan dan akan memberikan hasil kerja yang baik bagi 

perusahaan. 

10. Pemberian insentif yang terarah 

Agar perusahaan memproduksi hasil secara langsung maka cara-cara yang 

telah disebutkan diatas dapat ditempuh dengan sistem pemberian insentif kepada 

karyawan. Insentif diberikan kepada karyawan yang menunjukkan kelebihan 

prestasi, dengan demikian akan mendorong semangat kerja. 

11. Fasilitas yang menyenangkan  

Pemberian fasilitas kepada karyawan seperti tempat ibadah dan sarana 

pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong meningkatnya semangat kerja. 

Sedangkan keuntungan yang dapat terlihat dari meningkatnya semangat 

kerja karyawan, Nitisemito (1996:125) mengemukakan : 

1. Pekerjaan akan lebih cepat selesai, 

2. Kerusakan dapat dikurangi, 

3. Absensi dapat diperkecil, 

4. Kemungkinan labour turnover dapat diperkecil. 

G. Pembahasan 

Nitisemito (2002 : 247)  mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi semangat kerja pegawai, yaitu : (1) disiplin, (2) kesediaan untuk 

bekerja sama, (3) kepuasan kerja dan (4) absensi. Dari pendapat di atas jelas 

bahwa tinggi rendahnya semangat kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari 



hasil wawancara terhadap key informan dan responden serta pengamatan di 

lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat menunjang semangat 

kerja pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota 

Tanjungpinang belum berjalan dengan baik. Adapun faktor tersebut antara lain: 

faktor disiplin, kesediaan untuk bekerja sama, dan absensi. Sedangkan faktor 

kepuasan kerja dapat dikatakan baik.  

Faktor kepuasan pegawai sangat berkaitan erat dengan kenyamanan 

ruangan kerja dan fasilitas penunjang pekerjaan. Pengaturan ruangan kantor serta 

pengaturan penyusunan alat-alat dan perabotan kantor sesuai dengan luas lantai 

dan ruangan kantor yang tersedia dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan 

kepada karyawan dalam bekerja. Begitu juga fasilitas penunjang pekerjaan seperti 

komputer dengan spesifikasi sesuai standar kerja serta jaringan internet yang 

bagus juga memberikan kenyamanan dalam bekerja.  

Hanya saja faktor-faktor yang lain menunjukkan belum berjalan dengan 

baik sehingga hasil penelitian ini disimpulkan semangat kerja pegawai pada 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Tanjungpinang belum berjalan 

dengan baik pula. 

H. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan 

sebelumnya mengenai analisis semangat kerja pegawai pada Badan Pelayanan 

Perizinn Terpadu (BPPT). Dapat disimpulkan bahwa dengan teori nitosemito 

(2001 : 109) mengenai semangat kerja pegawai dari empat demensi yang terdiri 



dari disiplin, kesedian untuk bekerja sama, kepuasan kerja, absensi dan hasil 

observasi yang penulis lakukan, diperoleh hasil bahwa: 

a. Hasil tanggapan responden terhadap dimensi Disiplin yang diperoleh dari 

indikator adanya kesadaran untuk mematuhi peraturan yang ada dan kesadaran 

pentingnya tugas yang harus dikerjakan, maka dari responden dapat dikatakan 

kurang baik. 

b. Hasil tanggapan responden terhadap dimensi kesediaan untuk bekerjasama 

yang diperoleh dari indikator terciptanya kerjasama diantara pegawai dan 

terciptannya koordinasi diantara unit kerja dalam organisasi, maka 

kebanyakan dari responden mengatakan kurang baik. 

c. Hasil tanggapan responden terhadap dimensi kepuasan kerja dari indikator 

tingkat pegawai terhadap lingkungan kerjanya dan tingkat kepuasan pegawai 

terhadap jaminan-jaminan yang di berikan, maka kebanyakan dari responden 

mengatakan sudah baik. 

d. Hasil tanggapan responen terhadap dimensi absensi dari indikator tingkat 

kehadiran dalam bekerja, maka kebanyakan dari responden mengatakan sudah 

baik, tapi masih ada beberapa yang tidak menaati peraturan yang berlaku. 

2. Saran-saran 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini 

adalah : 

a. Perlunya pimpinan untuk sering mengawasi setiap bulan cara kerja 

pegawainya, apakah pulang tepat waktu sesuai yang diterapkan. 



b. Perlunya pimpinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), 

memberikan pengarahan dan pembinaan kepada para pegawai mengenai arti 

pentingnya kerjasama dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan, sebab tanpa 

kerjasama yang baik mustahil pekerjaan yang dilakukan akan dapat 

terlaksana dengan baik Dengan adanya kerjasama dalam pelaksanaan kerja 

ini, diharapkan akan lahir semangat kerja pegawai.  

c. Perlunya pimpinan menciptakan komunikasi kerja yang baik diantara para 

pegawai dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan, hal ini dapat dilakukan 

melalui pelaksanaan kerja yang melibatkan pegawai dari unit kerja lain. 

Semuanya ini ditujukan untuk meningkatkan semangat kerja pegawai dalam 

pelaksanaan tugas.   

d. Pimpinan Perlu memberikan pengarahan kepada pegawai untuk 

meningkatkan lagi absensi para pegawai agar semangat kerja pegawai lebih 

bagus dalam bekerja. 
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